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النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

يتقدم االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«  بالشكر الجزيل للباحثة رائدة قنديل  
إلعدادها هذه الدراسة

وللدكتور عزمي الشعيبي الشرافه عليها 

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع الحلبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عامرة الحشام / الطابق األول

تلفاكس« 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

جميع حقوق الطبع محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(   

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2017. نظام 

النزاهة في هيئات الحكم المحلي، بلدية جنين – دراسة حالة. رام اهلل- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل

أي مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

مقدمة:
يتزايــد التوجــه علــى الصعيــد العاملــي، نحــو اإلصــالح يف نظــام احلكــم عــن طريــق تبنــي أمنــاط الالمركزيــة يف احلكــم، أو مــا 
يعــرف، بنقــل املســؤوليات واملهــام املتعلقــة ببعــض اخلدمــات، مبــا يشــمل: اتخــاذ القــرارات، التطبيــق واإلشــراف علــى التنفيــذ، 
مــن الســلطة املركزيــة إلــى الســلطة احملليــة املنتخبــة، وذلــك إميانــا مببــدأ أن الهيئــات احملليــة أكثــر قــدرة علــى معرفــة احتياجــات 

مواطنيهــا، واهتماماتهــم.  

أدت هــذه السياســات إلــى نقــل مركــز ثقــل االهتمــام بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة العامــة، مــن اآلليــات 
واملؤسســات الرســمية املركزيــة إلــى املراكــز احملليــة، ومت التركيــز علــى تبنــي قيــم النزاهــة للمســؤولن املنتخبــن، والعاملــن يف 
هــذه الهيئــات، وتعزيــز دور املواطــن يف الرقابــة علــى األعمــال والبرامــج، واملوازنــات، واملشــاركة يف صنــع القــرارات، األمــر الــذي 

تطلــب تبنــي العمــل مبوجــب مبــادئ الشــفافية ووصــول املواطنــن للمعلومــات.

ولتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة، بــادرت منظمــة الشــفافية الدوليــة، وضمــن 
خطتهــا االســتراتيجية لعــام 2015 بتطويــر أداة » دراســة نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة«، وكمرحلــة جتريبيــة لتطبيــق وفحــص 
هــذه األداة، اختــارت منظمــة الشــفافية الدوليــة خمــس هيئــات محليــة، يف خمــس دول، بالتعــاون مــع فروعهــا الوطنيــة، وقــد مت 

اختيــار ائتــالف أمــان مــن فلســطن لتمثيــل منطقــة الشــرق األوســط. 

وقــد هدفــت تلــك املرحلــة التجريبيــة آنــذاك، إلــى قيــاس مــدى فعاليــة ومالءمــة املؤشــرات املقترحــة التــي تقــوم عليهــا الدراســة، 
حيــث ُخطــط أن تســاهم نتائــج الدراســة يف تطويــر أداة عامليــة لتعزيــز نظــام النزاهــة يف قطــاع الهيئــات احملليــة. وقــد امت ائتــالف 
امــان توطــن املؤشــرات وتطبيقهــا جتريبيــا علــى بلديتــي رام اهلل والبيــرة يف عامــي 2014 و2015 علــى الترتيــب. وبعــد الوصــول 
ــاء  ــا وبن ــع وعيه ــة لرف ــة اضافي ــات محلي ــان، مت اســتهداف هيئ ــالف ام ــة حتــت اشــراف ائت ــا النهائي ــى املؤشــرات يف صورته ال

قدراتهــا يف سلســلة تطبيــق املؤشــرات املســتمرة علــى بلديــات جديــدة.

منهجية إعداد الدراسة:
ــة عمــل قطــاع  ــة، وذلــك مــن خــالل وصــف بيئ ــي ألهــداف تطبيقي ــى املنهــج الوصفــي التحليل يعتمــد إعــداد هــذه الدراســة، عل
الهيئــات احملليــة مــن مختلــف جوانبــه )القانونيــة، البيئــة املؤسســاتية، اإلجرائيــة، والسياســاتية(، ثــم تطبيــق مؤشــرات الدراســة 

علــى بلديــة جنــن لصالــح أهــداف هــذه الدراســة.

تركــز مؤشــرات »نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة« علــى تقييــم بيئــة احلوكمــة يف الهيئــات احملليــة ســواء احلكــم الداخلــي يف 
الهيئــة احملليــة، وقــدرة كل الفاعلــن األساســين يف الهيئــة احملليــة، ودورهــم يف االلتــزام ويف تعزيــز قيــم النزاهــة يف النظــام ككل؛ 
كمــا تعمــل أيضــا علــى تقييــم مــدى االلتــزام بعلنيــة القــرارات واتاحــة املعلومــات واملعطيــات واإلجــراءات مــن اجــل فتــح املجــال 

للمواطنــن يف املشــاركة، وفحــص مــدى فعاليــة كل مــن نظامــي الرقابــة واملســاءلة.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة يف الهيئات احمللية عن طريق:

تقييــم شــفافية اإلجــراءات واآلليــات التــي تقــدم يف إطارهــا اخلدمــات يف مجلــس بلديــة جنــن، وفاعليــة نظــام املســاءلة الداخليــة 
واخلارجيــة فيهــا، وفحــص مجموعــة قيــم النزاهــة يف املجلــس واالعضــاء والعاملــن، ودور فئــات املجتمــع يف املســاءلة املجتمعيــة.

بلورة توصيات لتعزيز نظام النزاهة يف الهيئات احمللية بالتعاون مع الفئة املستهدفة.
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ولتحقيق هذه األهداف تفحص الدراسة اجتاهن مترابطن، هما:
املســاءلة )الداخليــة واخلارجيــة( مبــا يشــمل معاجلــة الشــكاوى، مراقبــة الهيئــة احملليــة، الكشــف والتحقيــق يف قضايــا الفســاد، 

إضافــة إلــى املســاءلة املجتمعيــة.
مســتوى الوعــي العــام والقيــم الرافضــة للفســاد، والتعــرف عليــه وعلــى آثــاره مــن قبــل املســؤولن والعاملــن والشــركاء اخلارجيــن 

للهيئــة احملليــة.

كمــا تعتمــد الدراســة يف ســبيل حتقيــق اهدافهــا يف تقييــم دور الفاعلــن األساســين يف الهيئــات احملليــة، علــى قيــاس مؤشــرات 
عامــة، تنطبــق علــى أنظمــة عمــل الهيئــات احملليــة يف العالــم، ويف كل مؤشــر ســيتم قيــاس )3( ثالثــة ابعــاد هــي:

القدرة على القيام بالعمل.. 1
دورها يف املساهمة يف تعزيز النزاهة يف عمل الهيئات احمللية.. 2
احلاكمية الداخلية مبا فيها ممارسة النزاهة والشفافية واملساءلة. . 3

اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي سيتم بناًء عليها تقييم نظام النزاهة يف الهيئات احمللية:

احلاكمية الداخلية دورها يف تعزيز النزاهة يف 
عمل الهيئات احمللية

القدرة على 
القيام بالعمل

املؤشر

املساءلة الشفافية النزاهة

اإلطار القانوني 
الناظم لعمل 

املجلس احمللي

اجلهاز التنفيذي

النظام الهيكلي

)البيروقراطية يف 
العمل(،

املجلس البلدي

احملاكم البلدية

لتحقيــق أهــداف دراســة وظائــف االشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ســترتكز الدراســة علــى مجموعــة مــن مهــام االشــراف واملســاءلة، 
لتشــمل آليــات معاجلــة الشــكاوى، التدقيــق واملراقبــة علــى الهيئــات احملليــة، الكشــف والتحقيــق يف قضايــا الفســاد، اضافــة الــى 
املســاءلة املجتمعيــة، مســتوى الوعــي العــام والقيــم العامــة الرافضــة للفســاد، والتعــرف عليــه، وعلــى آثــاره مــن قبــل املســؤولن 
والعاملــن والشــركاء اخلارجيــن؛ ويف كل وظيفــة مــن وظائــف االشــراف واملســاءلة اخلارجيــة، ســيتم دراســة بعديــن همــا القــدرة 
والفاعليــة )مبعنــى قــدرة املؤسســة علــى اداء مهامهــا ومــدى فعاليــة دورهــا يف التأثيــر يف املؤسســات اخلاضعــة لالشــراف 

واملســاءلة(.
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اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي سيتم بناًء عليها تقييم وظائف االشراف واملساءلة اخلارجية:

الفعالية على ارض الواقع القدرة على تنفيذ الوظيفة الوظيفة

معاجلة الشكاوى

التدقيق والرقابة

اإلشراف املركزي على الهيئات احمللية

التحقيق يف قضايا الفساد

رفع الوعي يف مجال النزاهة ومكافحة 
الفساد والضغط

املساءلة املجتمعية

  
ولكل مؤشر ووظيفة، هناك ابعاد يتم قياسها، عن طريق أسئلة محددة، سيتم تقييمها باستخدام طريقة التوزين باأللوان.

وستستخدم الدراسة ثالثة ألوان للتعبير عن تقييم املؤشر؛ هي:
جيد

متوسط
ضعيف

 
كما يف املثال التالي:

1.3 الرقابة على األداء التنفيذي.
الدوراألبعاد

1.3رقم املؤشر
الرقابة على األداء التنفيذياملؤشر

السؤال /
األسئلة

الى أي مدى يقوم املجلس احمللي )البلدي( باإلشراف على عمل اجلهاز التنفيذي 
اخلاص بالهيئات احمللية، واتخاذ القرارات، ووضع املوازنة واملشاركة بالنشاطات

التقييم

مصدر 
املعلومات

مالحظات
اجلهات املستهدفة التوصيات

للمناصرة
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اختيار بلدية جنني:

تســتهدف الدراســة تطبيــق فحــص املؤشــرات علــى بلديــة جنــن، وذلــك اســتكماالً ملــا بــدأه املشــروع الســابق يف فحــص املؤشــر 
علــى البلديــات الكبــرى، حيــث جــرى ســابقاً فحصــه مــن خــالل تطبيقــه علــى بلديتــي رام اهلل والبيــرة، ولهــذه املرحلــة مت اختيــار 

بلديــات كل مــن جنــن واخلليــل وجباليــا النزلــة.

ومدينــة جنــن مــن املــدن الفلســطينية الكبــرى تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الســكان.  مت إنشــاء اول بلديــة يف جنن عــام 
1886 برئاســة احلــاج عبــد املجيــد منصــور، وكان عــدد أعضــاء املجلــس ســتة أعضــاء حيــث مت انتخــاب الرئيــس واالعضــاء 
ال يتجاوز ثمانن ناخباً، بحيث كان املتصرف يقوم بتعيــن  عدد الناخبن حينــذاك  وكان  الســري.  االقتــراع  بطريقــة 

الرئيس من بن األعضاء املنتخبن وملدة أربع ســنوات.

بقــي التشــريع العثمانــي معمــوالً بــه إلــى أن صــدر القانــون رقــم 17 لســنة 1954م. ويف عــام 1982 قامــت الســلطات اإلســرائيلية 
بإقالــة آخــر مجلــس بلــدي منتخــب والــذي كان برئاســة أحمــد شــوقي موســى احملمــود، وتســلمت الســلطات اإلســرائيلية إدارة 
البلديــة. ويف عــام 1995     تشــكلت جلنــة وطنيــة برئاســة الســيد وليــد موســى أبــو مويــس إلدارة البلديــة، وقــد تســلم رئاســتها 

بقــرار رئاســي مــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات يف تشــرين األول مــن ســنة 1995. 

ويف تاريــخ 2005/12/15 أجريــت أول انتخابــات بلديــة حيــث انتخــب الســكان 51 عضــو بلديــة، ومثلــت املــرأة يف هــذا املجلــس 
بثالثــة مقاعــد.  وشــاركت البلديــة ايضــاً يف االنتخابــات البلديــة الثانيــة عــام  2012، ويف االنتخابــات البلديــة الثالثــة عــام 2017 

حيــث جــرى انتخــاب 51 عضــواً ايضــاً للمجلــس البلــدي بينهــم ثــالث نســاء.

ــغ مســاحتها 21.000 ألــف دومن؛ وتأتــي  ــة جنــن مــا يقــارب )39.000( تســعة وثالثــن ألــف نســمة، يف منطقــة تبل تخــدم بلدي
أهميــة مدينــة جنــن مــن حيــث نــوع اخلدمــات التــي تقدمهــا واملؤسســات املوجــودة فيهــا، والتــي تتضمــن مكاتـــب حكوميــة 
ومــدارس، ومستشــفيات، وبنــوك، وأســواق، ومحــالت جتاريــة ومنطقــة صناعيــة، والتــي تقــدم خدمــات للقــرى والبلــدات يف 
احملافظــة. إضافــة لذلــك، فــان أهميــة املدينــة تعــود إلــى وجــود شــبكة الطــرق اإلقليميــة والتــي متــر عبــر مدينــة جنــن، فهنــاك 
الطريــق الــذي يربــط وادي األردن بالناصـــرة، وهنــاك طريــق اخــرى تربــط اخلليــل بحيفــا، وتأتــي أهميــة املدينــة أيضـــا بســـبب 
قربهـــا مـــن »اخلـــط األخضــر« الوهمــي الــذي يفصــل مناطــق عــام 1948 عــن املناطــق احملتلــة عــام 1967، ولذلــك، شــكلت مدينــة 

جنــن مركــزا للتســوق للفلســطينين القادمــن مــن »داخــل اخلــط األخضــر«.

ومتتــاز بلديــة جنــن مبيزانيــة كبيــرة تبلــغ حوالــي خمســة وســتن مليــون شــيقل، وتقــدم العديــد مــن اخلدمــات كالطــرق واإلنــارة 
وطلبــات الصناعــة واحلرفيــن وترخيــص االبنيــة.. الــخ.
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الملخص التنفيذي:

يشــكل الوضــع الفلســطيني حالــة خاصــة يف دراســة أي موضــوع، فالســلطة الفلســطينية مــا زالــت حتــت االحتــالل، ولذلــك فهــي 
منقوصــة الســيادة؛ االمــر الــذي يشــكل عائقــاً أمــام أيــة عمليــة إصــالح شــاملة.

والــى جانــب عــدم الســيطرة الفلســطينية علــى أراضيهــا، جنــد أيضــاً أن بعــض املواقــع القياديــة تعانــي مــن تــردد اإلرادة السياســية 
الراغبــة يف عمليــة اإلصــالح، خاصــة يف مجــاالت رافقــت فتــرة االنقســام السياســي منــذ العــام 2007 بــن أكبــر فصيلــن 
فلســطينين، ووجــود حكومتــن عمليــا إحداهمــا يف الضفــة الغربيــة، واألخــرى يف قطــاع غــزة، مــا يؤثــر ســلباً علــى نظــام النزاهــة 

الفلســطيني بشــكل عــام، وعلــى نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة بشــكل خــاص.
فإلــى جانــب املعيقــات املوضوعيــة التــي تواجــه قطــاع الهيئــات احملليــة، كباقــي قطاعــات احلكــم االخــرى، شــّكل التأخــر يف 
إجــراء االنتخابــات يف أكثــر مــن دورة، بســبب االنقســام؛ عائقــاً هامــاً أمــام إصــالح الهيئــات احملليــة، حيــث مت حــل بعــض مجالــس 
الهيئــات احملليــة، وتعيــن رؤســاء وأعضــاء بــدال مــن الرؤســاء واألعضــاء املنتخبــن، مــا شــكل مساســاً بعجلــة اإلصالحــات، وأثــر 
علــى ثقــة املواطنــن بهــذه الهيئــات علــى الرغــم مــن أنهــا تعتبــر ممثلهــم األول يف احلكــم. كمــا أن آليــة التعيينــات أفقــدت املواطنــن 
ــى مــن قبــل  ــة ليســوا مــن اختيارهــم بــل إنهــم مفروضــون عليهــم مــن أعل حقهــم يف الرقابــة واملســاءلة كــون املســؤولن يف الهيئ

الســلطة الفلســطينية.
عموماً، تواجه الهيئات احمللية مجموعة من املعيقات التي تؤثر على عملها، والتي من أبرزها ما يلي:

ــة يف األنظمــة السياســية والهيئــات احملليــة يف العالــم، 	  عــدم حتديــث قانــون الهيئــات احملليــة ومواكبتــه للتطــورات احلاصل
ــة. )ميكــن  ــات احمللي ــون الهيئ ــا يف قان ــح املنصــوص عليه ــى عــدم اســتكمال اســتصدار بعــض األنظمــة واللوائ ــة إل باإلضاف
اإلشــارة الــى اخلطــة االســتراتيجية لتطويــر احلكــم احمللــي مــن إعــداد وزارة احلكــم احمللــي حيــث تشــير الوثيقــة الــى حتديــث 

قانــون الهيئــات احملليــة واســتكمال األنظمــة واللوائــح(
تداخــل املهــام والصالحيــات بــن الهيئــات احملليــة وبــن مؤسســات عامــة أخــرى تابعــة للســلطة التنفيذيــة مثــل الدفــاع املدنــي، 	 

واحملافظــن، ووزارة االقتصاد.
شــح املــوارد املاليــة املتأتيــة مــن الضرائــب، والرســوم املنصــوص عليهــا قانونــاً، وعــدم حتويــل وزارة املاليــة ملســتحقات الهيئــات 	 

احملليــة يف وقتهــا.
ضعف مفاهيم النزاهة والشفافية واملساءلة يف أعمال الهيئات احمللية بشكل عام.	 
ضعف اإلعالم احمللي املساند ألعمال الهيئات احمللية.	 
ــة، 	  ــات محلي ــي تضــم هيئ ــة املناطــق الفلســطينية الت ــى كاف ــن والشــرطة عل ــات، وعــدم ســيطرة األم ــم البلدي ــاق محاك اختن

ــات. ــن املعيق ــون وغيرهــا م ــى ضعــف ســيادة القان ــة ال باإلضاف
عدم اجراء االنتخابات بشكل دوري.	 
شدة التأثير واالستقطاب السياسي يف عملية االنتخابات.	 
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تتلخص نتائج تقييم نظام النزاهة يف الهيئات احمللية املطبق على بلدية جنن باجلداول التالية:

جدول تقييم الفاعلني األساسيني يف الهيئات احمللية/ بلدية جنني:
احلكم الداخلي دورها يف تعزيز 

النزاهة يف عمل 
الهيئات احمللية

القدرة 
على القيام 

بالعمل

الفاعل

الشفافية املساءلة النزاهة

اإلطار القانوني

الرئيس التنفيذي/ 
رئيس املجلس احمللي

اجلهاز التنفيذي/ 
النظام الهيكلي
املجلس احمللي

احملاكم البلدية

جدول تقييم مهام اإلشراف واملساءلة اخلارجية:
الفاعلية على أرض الواقع القدرة على القيام بالعمل الوظيفة

معاجلة الشكاوى/ آليات االعتراض 
واالستئناف وطلب املعلومات 

التدقيق والرقابة
التحقيق يف قضايا الفساد

رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد 
والضغط

املساءلة االجتماعية

وتعكس هذه اجلداول االستخالصات التالية:

على صعيد الفاعلني الرئيسيني يف الهيئة.
أواًل: يضمــن قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة انتخابــات حــرة وعادلــة وممثلــة، ولكــن باملمارســة أدى االنقســام السياســي إلــى 
رفــض بعــض الفصائــل السياســية مثــل حركــة حمــاس وحركــة اجلهــاد االســالمي، واجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن املشــاركة 
يف االنتخابــات بشــكل عــام، وتعطيلهــا يف قطــاع غــزة بشــكل كامــل، وامتنــاع أهالــي املخيمــات بدوافــع سياســية عــن املشــاركة أيضــاً 
إلــى جانــب رفــض إســرائيل إعطــاء احلــق لألســرى الفلســطينين يف ممارســة حقهــم االنتخابــي، باإلضافــة إلــى عــدم إجرائهــا 
يف مواعيدهــا بســبب االنقســام. وضمــن القانــون، مــن املفتــرض أن هنــاك إشــرافا للمجلــس البلــدي علــى اجلهــاز التنفيــذي، عــن 
طريــق منــح مهمــة تــرؤس اجلهــاز التنفيــذي لرئيــس املجلــس البلــدي، ولكــن القانــون لــم يضمــن حــق احلصــول علــى املعلومــات 
ــة جنــن بتوفيــر املعلومــات للمواطنــن بشــكل ممنهــج، كمــا ال  ــى أرض الواقــع ال تقــوم بلدي ــدي. وعل للمواطــن مــن املجلــس البل
تعمــل علــى إشــراك املجتمــع احمللــي يف مناقشــة القضايــا العامــة، وال يوجــد حتــى اآلن مدونــة ســلوك لرئيــس املجلــس وأعضائــه 

و للطاقــم التفيــذي.
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ثانيــًا: تتضــارب مهــام الهيئــات احملليــة مــع العديــد مــن الــوزارات ذات االختصــاص وتعمــل بلديــة جنــن برؤيــة ورســالة واضحــة 
نابعــة مــن اخلطــة االســتراتيجية املبنيــة علــى مشــاركة مجتمعيــة محــدودة وغيــر محدثــة، وتديــر شــؤونها املاليــة بنــاًء علــى 
ــة جــداً وال تســاعد  ــر قليل ــرادات تعتب ــة االي ــون، إال أن قيم ــا بشــكل واضــح ومحــدد يف القان ــرادات منصــوص عليه ــل إي حتصي
البلديــة يف أداء مهامهــا؛ ويقــوم رئيــس البلديــة بــإدارة أعمــال البلديــة بآليــات واضحــة، ولكنهــا غيــر فعالــة يف اإلشــراف والرقابــة 
علــى موظفــي البلديــة، ومــن يف حكمهــم واملقاولــن؛ وايضــا فــإن البلديــة بحاجــة إلــى تطويــر آليــات للعمــل بطريقــة أكثــر شــفافية 

بشــأن ترخيــص ورقابــة قطــاع احلــرف والصناعــات، التــي تتداخــل مــع وزارة االقتصــاد.
وتعمــل بلديــة جنــن مبوازنــة يتــم فقــط نشــر ملخــص عنهــا يف صفحــة واحــدة علــى صفحتهــا اإللكترونيــة، ولــم يجــِر حتديــث 
عليهــا منــذ العــام 2015، وهــي بحاجــة إلــى تطويــر التقاريــر الدوريــة املقدمــة مــن رئيــس البلديــة للمجلــس، لتصبــح تقاريــر شــهرية 

مكتوبــة  لتعزيــز مســاءلة املجلــس لــه.

ثالثــًا: تعمــل بلديــة جنــن بهيكليــة واضحــة ومنظمــة ينقصهــا تفعيــل الصالحيــات والتفويــض للعاملــن واالســتفادة مــن خبراتهــم 
االداريــة، ومبوازنــة ضعيفــة ومديونيــة عاليــة ال تتناســب وتصنيفهــا كإحــدى البلديــات الكبــرى، ومــا يتوفــر يف البلديــة مــن مــوارد 
ماليــة وبشــرية وبنــى حتتيــة ال يكفــي للحيلولــة دون تعرضهــا للعجــز املالــي الــذي تعانــي منــه حاليــاً؛ مــن جهتهــا لــم تتبــع بلديــة 
جنــن إجــراءات توظيــف شــفافة حتميهــا مــن احملســوبية والواســطة، األمــر الــذي انعكــس علــى حياديــة ومهنيــة بعــض موظفــي 
البلديــة وجعلهــم عرضــة لالنحيــاز للضغوطــات اخلارجيــة والفصائليــة، عــزز ذلــك عــدم وجــود مدونــة ســلوك حتصنهــم مــن هــذه 

املمارســات. 
كمــا تعمــل البلديــة بأنظمــة املشــتريات الصــادرة عــن وزارة احلكــم احمللــي، وبنظــام جمــع ضرائــب ورســوم محوســب، لكنــه لــم 
مينــع وقــوع حــاالت مــن التالعــب واالختــالس، وتعمــل البلديــة بأنظمــة ترخيــص صــادرة عــن مجلــس الــوزراء، لــم تفصلهــا البلديــة 
بإجــراءات مكتوبــة، للتســهيل علــى املواطنــن وذوي العالقــة. كمــا لــم تعمــل البلديــة علــى ترســيخ شــفافية أعمالهــا بنشــر قراراتهــا 

أو محاضــر اجتماعاتهــا بشــكل دوري ومنتظــم، باإلضافــة إلــى عــدم نشــر التقاريــر اإلداريــة واملاليــة الدوريــة. 
ومــن جهتــه، لــم يدعــم نظــام الهيئــة البلديــة فــرص تنفيــذ املشــاركات املجتمعيــة يف اتخــاذ القــرارات، وحتــى تاريخــه ال يوجــد 
مدونــات ســلوك للعاملــن، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة، يعمــل علــى تعزيــز نزاهــة املوظفــن يف 

الهيئــات احملليــة بشــكل عــام.

رابعــًا: ينظــم قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة جوانــب تتعلــق بتمويــل احلمــالت االنتخابيــة، ويحــدد مصادرهــا، ويلــزم املرشــحن 
ــم يضــع  ــن، ويف نفــس الوقــت ل ــا للمواطن ــى وجــوب إعالنه ــص عل ــة، دون الن ــات املركزي ــة االنتخاب ــة للجن ــر مالي بتقــدمي تقاري
القانــون ســقفا ماليــا للدعايــة االنتخابيــة، كمــا أنــه كفــل العدالــة يف الترشــح أمــام املواطنــن ونّظــم املســاواة يف الوصــول لإلعــالم. 
وكنتيجــة لالنتخابــات احملليــة، وعلــى الرغــم مــن ضمانــات قانــون االنتخابــات، لــم يســتطيع مجلــس البلديــة أن يكــون ممثــال مــن 
حيــث تنــوع الكتــل، فإلــى جانــب مقاطعــة حركــة حمــاس واجلهــاد االســالمي واجلبهــة الشــعبية لالنتخابــات احملليــة وفــوز حركــة 
فتــح بأغلبيــة مقاعــد املجلــس البلــدي، إال أن الكتلــة األخــرى تعتبــر مــن احملســوبن علــى حركــة فتــح كحركة وليس كقائمة رســمية؛ 
إلــى جانــب وجــود متثيــل للمــرأة حســب القانــون، باإلضافــة إلــى هيمنــة العامــل التنظيمــي واملناطقــي علــى تشــكيلة املجلــس والــذي 
يتضــح مــن خــالل مراجعــة تشــكيل أعضــاء املجلــس، كمــا وأكــد أعضــاء املجلــس البلــدي أنهــم يتمتعــون باالســتقاللية عــن أحزابهــم 
عنــد اتخــاذ قــرارات املجلــس وتنفيــذ نشــاطاته. وقــد التــزم رئيــس وبعــض أعضــاء املجلــس البلــدي لبلديــة جنــن بتعبئــة إقــرارات 

الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم حتــى تاريخــه. 

خامســًا: مــا زالــت احملاكــم البلديــة تفتقــد للجاهزيــة التامــة، للســيطرة علــى القضايــا املنظــورة أمامهــا بشــكل عــام، بســبب عــدم 
تفــرغ قضــاة لهــذه احملاكــم، وعلــى الرغــم مــن تخصيــص قضــاة مــن مجلــس القضــاء األعلــى للمحاكــم البلديــة، إال أنــه لــم يتــم 
ــدورة  ــا امل ــاع القضاي ــات، وهــي ارتف ــة البلدي ــة يف محكم ــم العام ــررت مشــكلة احملاك ــذا تك ــة، ل ــة البلدي ــاٍض حملكم ــغ أي ق تفري

املنظــورة يف كل محكمــة لــكل شــهر، لتصــل يف محكمــة بلديــة جنــن يف شــهر 6 مــن العــام 2017 إلــى )70 قضيــة( مــدّورة.    
أمــا علــى صعيــد قضايــا جرائــم الفســاد، التــي تنظــر يف محكمــة جرائــم الفســاد، فمــا زالــت تعانــي مــن املشــكلة التــي رافقتهــا منــذ 
بدايــة تأسيســها، وهــي التأخــر يف احلكــم يف بعــض قضايــا الفســاد، التــي مت حتديــد مــدة النظــر فيهــا يف قانــون مكافحــة الفســاد 
بعشــرة أيــام، والبعــض منهــا جتــاوز أكثــر مــن ســنة؛ مــا يؤثــر علــى ســير العدالــة، ويزعــزع ثقــة املواطنــن يف هــذه احملكمــة، ومثــال 
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علــى ذلــك قضايــا الفســاد احملالــة للهيئــة مــن بلديــة جنــن والتــي لــم يتــم البــت فيهــا منــذ قرابــة العامــن.

على صعيد وظائف الرقابة واملساءلة اخلارجية:
ــى املســتوى  ــن، عل ــل املواطن ــداول، مــن قب ــاح، وســهل الت ــة بنظــام شــكاوى، واضــح، ومت أواًل: تعمــل مؤسســات الســلطة الوطني
الرســمي، وعلــى مســتوى مؤسســات املجتمــع املدنــي. يبــدأ مــن تقــدمي الشــكوى علــى الهيئــة احملليــة داخــل الهيئــة إلــى أن يصــل 
إلــى احملكمــة؛ ولكــن ال يوجــد نظــام شــكاوى مســتقل لقطــاع الهيئــات احملليــة، وبالرغــم مــن أن نظــام الشــكاوى املعمــول بــه، فّعــال 
ويفضــي إلــى معاجلــة أغلــب الشــكاوى املقدمــة ضــد الهيئــات احملليــة. ويف هــذا اجلانــب تفتقــد بلديــة جنــن إلــى وجــود دليــل 
أو إجــراءات مكتوبــة ومنشــورة لتقــدمي الشــكاوى، وهــي تســتقبل شــكاوى املواطنــن عــن طريــق مديــر عــام البلديــة أو رئيســها.

ثانيــًا: يعمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، ووزارة احلكــم احمللــي، علــى التدقيــق والرقابــة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، ويقــوم 
الديــوان بإجــراء تدقيــق مفّصــل ومتخصــص، علــى جــزء مــن الهيئــات احملليــة خــالل الســنة الواحــدة؛ ويعتبــر تدقيــق الديــوان 
فّعــاال، حيــث أدى إلــى التحقــق مــن شــبهات فســاد، يف أكثــر مــن هيئــة حيلــت ملفاتهــا إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد. كمــا متّكــن 
ــر  ــزام عــدد كبي ــوان تقدمــاً يف الت ــق الدي ــة، وقــد حّق ــات احمللي ــة، يف الهيئ ــد مــن االنحرافــات املالي ــد العدي ــوان، مــن حتدي الدي
مــن الهيئــات احملليــة بالتوصيــات الناجتــة عــن عمليــة التدقيــق. بينمــا تقــوم وزارة احلكــم احمللــي بالتدقيــق علــى كافــة الهيئــات 
احملليــة، مرتــن يف الســنة الواحــدة، ولكــّن تدقيقهــا عــام وغيــر مفصــل.  وعلــى صعيــد بلديــة جنــن لــم يكــن باإلمــكان احلصــول 

علــى معلومــات خاصــة بالتدقيــق بســبب تزامــن الدراســة مــع قيــام الديــوان بإجــراء التدقيــق يف البلديــة.

ــا  ــق يف قضاي ــة، بالكشــف والتحقي ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــاون مــع دي ــة مكافحــة الفســاد منفــردة أو بالتع ثالثــًا: تقــوم هيئ
ــة. ــات احمللي الفســاد بشــكل عــام، ومــن ضمنهــا قطــاع الهيئ

رابعــًا: تعمــل العديــد مــن املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي ذات االختصــاص ببرامــج ومبــادرات رفــع الوعــي العــام 
بأهميــة مكافحــة الفســاد، وقــد حقــق التنســيق بــن املؤسســات الرســمية يف هــذا اخلصــوص بعــض التقــدم حيــث ســجلت العديــد 

مــن اللقــاءات املشــتركة، ولكــن مــا زال التنســيق بحاجــة لتطويــر أكثــر مــن أجــل توطيــد اجلهــود املبذولــة. 

خامسًا: وما يجدر ذكره أيضا، أن اإلعالم احمللي لم يأخذ دوره املتوقع، يف رفع الوعي العام والتثقيف يف مكافحة الفساد.

سادســًا: أمــا علــى صعيــد برامــج املســاءلة املجتمعيــة فــإن بلديــة جنــن تواجــه إحجامــاً شــبه تــام مــن قبــل مؤسســات املجتمــع 
املدنــي العاملــة يف هــذا املجــال األمــر الــذي جعــل البلديــة مغيبــة متامــاً عــن هــذه املمارســات ومفاهيمهــا.
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النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

 الهيئات احمللية   

ينظــم عمــل الهيئــات احملليــة، قانــون الهيئــات احملليــة )الصــادر ســنة 1997( الــذي عــرف الهيئــة احملليــة، بأنهــا وحــدة احلكــم 
احمللــي يف نطــاق جغــرايف.

ــة يف  ــات احمللي ــي للهيئ ــإن املجمــوع الكل ــام 2017 ف ــة للع ــات البلدي ــة يف االنتخاب ــات املركزي ــة االنتخاب ــات جلن وحســب إحصائي
الضفــة وغــزة هــو )417( هيئــة محليــة بواقــع )142( بلديــة و)275( مجلــس قــروي. )391( هيئــة محليــة يف الضفــة الغربيــة )117( 

بلديــة و275 مجلــس قــروي ويف قطــاع غــزة 25 بلديــة فقــط.1.

لقــد حــدد قانــون الهيئــات احملليــة، املهــام والوظائــف )يف املــادة 15( التــي ميارســها مجلــس الهيئــة، ضمــن حــدود منطقــة الهيئــة 
احملليــة، ويحــق لــه أن ميارســها مباشــرة بواســطة موظفيــه ومســتخدميه، أو أن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو ملتزمــن 
أو مقاولــن، كمــا أجــاز القانــون، ملجلــس الهيئــة، أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة تزيــد عــن ثــالث 
ســنوات شــريطة موافقــة الوزيــر. إضافــة إلــى صالحيــة الوزيــر بإصــدار األنظمــة، أو اللوائــح التنفيذيــة الالزمــة، لتنظيــم أعمــال 

الهيئــة احملليــة، وتأمــن مصاحلهــا وحاجياتهــا.

وحدد القانون أيضًا العديد من الصالحيات والوظائف للهيئات احمللية بشكل واضح على النحو التالي:
تخطيــط البلــدة، وفتــح الشــوارع وإلغاؤهــا وتعديلهــا، وترخيــص املبانــي ومراقبــة إنشــاء األبنيــة وهدمهــا وترميمهــا وتغيير أشــكالها 
وتركيــب املصاعــد الكهربائيــة، وإنشــاء املالجــئ، وإعطــاء رخــص إلجــراء هــذه األعمــال، وحتديــد موقــع البنايــة وشــكلها ونســبة 
مســاحتها إلــى مســاحة األرض املنــوي إنشــاؤها عليهــا، وضمــان توفــر الشــروط الصحيــة فيهــا.  باإلضافــة إلــى اخلدمات اخلاصة 
بتزويــد الســكان بامليــاه الصاحلــة للشــرب، وإنشــاء املجــاري واملراحيــض العامــة وإدارتهــا ومراقبتهــا، وجمــع النفايــات والفضــالت 
مــن الشــوارع واملنــازل واحملــالت العامــة، ونقلهــا وإتالفهــا وتنظيــم ذلــك.  فضــال عــن تنظيــم األســواق العامــة وإنشــائها، وتنظيــم 
احلــرف والصناعــات ومراقبــة احملــالت واألعمــال املقلقــة للراحــة، أو املضــرة بالصحــة العامــة.  وكذلــك الرقابــة علــى الصحــة 
ــة،  العامــة وإنشــاء املســالخ وتنظيمهــا ومراقبــة اخلبــز واللحــوم واألســماك والفواكــه واخلضــراوات وغيرهــا مــن املــواد الغذائي
وإنشــاء مراكــز لإلســعاف ومصحــات ومستشــفيات وغيــر ذلــك مــن املؤسســات الصحيــة، ومراقبتهــا بالتنســيق مــع اجلهــات 
احلكوميــة املختصــة. إلــى جانــب تنظيــم ومراقبــة املطاعــم واملقاهــي والنــوادي واملالعــب ودور التمثيــل والســينما واملالهــي 
العامــة األخــرى، وإنشــاء املؤسســات الثقافيــة والرياضيــة واملتاحــف واملكتبــات العامــة واملــدارس والنــوادي الثقافيــة والرياضيــة 
واالجتماعيــة واملوســيقية، ومراقبتهــا بالتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة املختصــة.  وتعيــن وتنظيــم مواقــف املركبــات ووســائل 
النقــل البــري والبحــري، ضمــن حــدود الهيئــة احملليــة، ومراقبتهــا وايضــاً مراقبــة وتنظيــم الباعــة املتجولــن واحلمالــن والبســطات 

واملظــالت واألوزان.

حتديات ومعيقات أمام عمل الهيئات احمللية )توثيق(
إن مراجعــة البيئــة السياســية والقانونيــة العامــة احمليطــة بالهيئــات احملليــة، تضــع أمامهــا العديــد مــن التحديــات واملعيقــات التــي 

تؤثــر علــى تعزيــز النزاهــة يف بيئــة عملهــا وتضعــف مــن عملهــا. ومــن أهــم هــذه التحديــات نذكــر مــا يلــي2:
تداخل املهام والصالحيات بينها وبن مؤسسات السلطة التنفيذية.. 1
عدم استكمال استصدار األنظمة واللوائح املنصوص عليها يف قانون الهيئات احمللية.. 2
شح املوارد املالية والتوسع يف املهام املناطة بالهيئات احمللية لم يقترن بالتوسع يف اإليرادات.. 3
االنتخابات غير املنتظمة للهيئات احمللية.. 4
ضعف مفاهيم الشفافية لدى مسؤولي وأعضاء املجالس احمللية وغياب العالقة املنفتحة مع اجلمهور.. 5

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LE2017/ElectoralBoundariesGuide2017.pdf  1
2  عن دراسة نظام النزاهة يف هيئات احملكم احمللي، بيئة النزاهة يف بلدية رام اهلل »دراسة حالة«. امان 2014
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6 ..community local عدم تبني ثقافة املساءلة وبشكل خاص املساءلة املجتمعية كنهج لدى املجتمع احمللي
ضعف اإلعالم احمللي خاصة يف مجالي االستقصاء ومواجهة قضايا الفساد.. 7
غياب مدونات السلوك أو ضعف االلتزام بها من قبل أعضاء املجلس احمللية والعاملن فيها.. 8
عــدم التــزام البعــض مــن الهيئــات احملليــة مببــادئ التدقيــق اخلارجــي ومكافحــة الفســاد الصــادر عــن مؤسســات الرقابــة . 9

ومكافحــة الفســاد الرســمية.
ــذ قــرارات . 10 ــب التباطــؤ يف تنفي ــى جان ــة عــدد القضــاة إل ــا بســبب قل ــم بالقضاي ــاق احملاك ــة القضــاء الفلســطيني واختن حال

ــم. احملاك
 األمــن والشــرطة، حيــث يعانــي التعــاون بــن أجهــزة الشــرطة والهيئــات احملليــة مــن العديــد مــن اإلشــكاليات واملعيقــات؛ ومــن 11. 

أهمهــا عــدم الســيطرة األمنيــة الفلســطينية علــى كافــة األراضــي الفلســطينية، التــي تقــع فيهــا مجالــس محليــة. إلــى جانــب 
عــدم وجــود شــرطة متخصصــة تابعــة للبلديــات، وذلــك بســبب عــدم كفايــة عناصــر الشــرطة لفــرز عــدد منهــم لــكل بلديــة أو 

هيئــة محليــة.



16

النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

نظام النزاهة في الهيئات المحلية

1. اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية.

القدرة
الدور
الحكم

لقــد منــح قانــون الهيئــات احملليــة الشــخصية االعتباريــة املســتقلة للهيئــات احملليــة، كمــا ضمــن القانــون إشــراف املجلــس احمللــي 
علــى اجلهــاز التنفيــذي عــن طريــق منــح مهمــة تــرؤس اجلهــاز التنفيــذي لرئيــس املجلــس احمللــي؛ ولكنــه لــم يكفــل حــق احلصــول 
ــر املعلومــات للمواطنــن  ــى توفي ــة جنــن عل ــى أرض الواقــع ال تواظــب بلدي ــي، وعل ــى املعلومــات للمواطــن مــن املجلــس احملل عل
وتكتفــي بنشــر األخبــار عــن نشــاطاتها، كمــا ال تعمــل علــى إشــراك املجتمــع احمللــي يف مناقشــة القضايــا العامــة، وتكفــل للمواطنن 
حــق تقــدمي الشــكاوى ولكــن بطريقــة غيــر ممأسســة حيــث يتوجــه املواطــن إلــى رئيــس البلديــة أو مديــر عــام البلديــة بشــكل مباشــر 
وال يوجــد آليــات مكتوبــة ملتابعــة هــذه الشــكاوى، وعلــى الرغــم مــن تعزيــز مبــادئ النزاهــة وعــدم تضــارب املصالــح لرئيــس املجلــس 
يف القوانــن ذات العالقــة، إال أن مجلــس الــوزراء اصــدر قــراراً خاصــاً بنظــام رئيــس وأعضــاء الهيئــة احملليــة كفــل فيــه مبــادئ 

النزاهــة وعــدم تضــارب املصالــح، ومــع ذلــك ال يوجــد حتــى تاريخــه مدونــة ســلوك لرئيــس املجلــس أو أعضائــه.

ــة مســتقلة  ــات مركزي ــة انتخاب ــة، جتــرى بإشــراف جلن ــة وممثل ــات حــرة وعادل ــة، انتخاب ــات احمللي ــات الهيئ ــون انتخاب ــل قان كف
ومحايــدة؛ وباملمارســة جــرى تأجيــل مواعيــد االنتخابــات أكثــر مــن مــرة، وقاطعــت االنتخابــات عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية 
مثــل حركــة حمــاس وحركــة اجلهــاد اإلســالمي وأيضــاً اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن، باإلضافــة إلــى عــدم ســماح إســرائيل 

بإجــراء االنتخابــات يف القــدس الشــرقية. 

القدرة:
هل يضمن قانون االنتخابات احمللية انتخابات عادلة، وحرة، وممثلة؟  

    

كفــل القانــون األساســي املعــدل )يف املــادة 26( للفلســطينين حــق املشــاركة يف احليــاة السياســية أفــراداً وجماعــات، يف التصويــت 
والترشــيح يف االنتخابــات، الختيــار ممثلــن منهــم يتــم انتخابهــم باالقتــراع العــام وفقــاً للقانــون؛ وهــذه املــادة تؤكــد علــى املســاواة 

بــن كافــة الفلســطينين دون متييــز، يف الترشــح واالنتخــاب، بشــكل عــام.
يجــري النظــام االنتخابــي يف الهيئــات احملليــة }حســب املــادة 14 مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005 وتعديالتــه{ 
ضمــن قوائــم انتخابيــة علــى أســاس التمثيــل النســبي، وتعتبــر قائمــة املرشــحن مغلقــة، وتكــون أســماء املرشــحن فيهــا مرتبــة، 

حســب أولويــة كل قائمــة.
كمــا اعتبــرت )املــادة 3( مــن القانــون، جلنــة االنتخابــات املركزيــة، أنهــا الهيئــة العليــا التــي تتولــى إدارة االنتخابــات، واإلشــراف 
ــر  ــا؛ وتعتب ــا وحريته ــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان نزاهته ــا واتخــاذ جمي ــا وتنظيمه ــر له ــا، وتكــون مســؤولة عــن التحضي عليه

اللجنــة جهــة مســتقلة ومحايــدة.
ومبوجــب )املــادة 6( مــن القانــون واخلاصــة بحــق االنتخــاب، فــإن االنتخابــات جتــري بصــورة حــرة ومباشــرة وســرية وشــخصية، 
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وال يجــوز التصويــت بالوكالــة.3*
وقــدم قانــون االنتخابــات عــدة ضمانــات، كــي تكــون االنتخابــات ممثلــة جلميــع شــرائح املجتمــع، حيــث خصصــت )املــادة 17( مــن 
ــة، واشــترط أن  ــات احمللي ــا محــددة لتمثيــل املــرأة، بنســبة ال تقــل عــن )%20(، يف أي مجلــس مــن مجالــس الهيئ ــون، كوت القان

تضمــن كل قائمــة مــن القوائــم حــداً أدنــى لتمثيــل املــرأة.

باإلضافــة إلــى تخصيــص كوتــا للمســيحين، باملرســوم الرئاســي )رقــم 4 لســنة 2010(، حيــث خصــص املرســوم نســبة املســيحين 
إلــى املســلمن، حســب حجــم املجلــس احمللــي لــكل هيئــة محليــة فيهــا تواجــد مســيحي.

هل أجريت االنتخابات املاضية ضمن إطارها الزمني احملدد؟ وهل كانت حرة وعادلة وممثلة؟ 
    

جــرت االنتخابــات احملليــة األخيــرة، بتاريــخ )2017/5/13(، وتعتبــر هــذه اجلولــة هــي االنتخابــات احملليــة الثالثــة، منــذ تأســيس 
الســلطة الفلســطينية )يف العــام 1993(؛ فقــد مت الدعــوة إلجــراء االنتخابــات احملليــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء يف العــام )2016(4، 
إال أنــه جــرى تأجيلهــا بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء5 املســتِند إلــى قــرار محكمــة العــدل العليــا بــرام اهلل والــذي يقضــي بوقــف 
قــرار مجلــس الــوزراء بإجــراء االنتخابــات احملليــة مؤقتــاً حلــن البــت يف الدعــوى املرفوعــة أمامهــا بخصــوص إجــراء االنتخابــات 
يف غــزة. وقــررت محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية يف جلســتها التــي عقــدت يف الثالــث مــن تشــرين األول، االســتمرار بإجــراء 
االنتخابــات يف الضفــة الغربيــة وإســقاط إجرائهــا يف قطــاع غــزة لعــدم وجــود جهــاز قضائــي مشــكل حســب القانــون االساســي 
ــة  ــات احمللي ــل إجــراء االنتخاب ــاس بتأجي ــى الرئيــس محمــود عب ــا إل ــة يف رســالة بعثته ــة. فأوصــت اللجن ــن ذات العالق والقوان
ملــدة ســتة أشــهر، بحيــث يتــم خاللهــا ترتيــب البيــت الداخلــي الفلســطيني6، وبالتالــي فهــي لــم جتــِر يف إطارهــا الزمنــي احملــدد 
حســب القانــون كمــا لــم جتــر يف كل املناطــق الفلســطينية. وبــدوره أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً بتاريــخ 2017/2/28 بتأجيــل 
إجــراء انتخابــات الهيئــات احملليــة يف احملافظــات اجلنوبيــة إلــى حــن توفــر الظــروف املالئمــة وإجرائهــا يف احملافظــات الشــمالية 
وذلــك يــوم الســبت املوافــق 2017/5/13. كمــا لــم تشــمل االنتخابــات احملليــة القــدس الشــرقية، حيــث ترفــض ســلطات االحتــالل 
إجــراء االنتخابــات فيهــا؛ لكنهــا شــملت جميــع الهيئــات احملليــة املتاخمــة للقــدس، كمــا اســتكملت االنتخابــات ملجموعــة أخــرى مــن 

املجالــس يف دورة ثانيــة بتاريــخ 2017/7/29.  
إن اعــالن بعــض الفصائــل الفلســطينية مثــل حركــة حمــاس وحركــة اجلهــاد االســالمي واجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن عــن 
مقاطعتهــا االنتخابــات احملليــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن اإلعــالن عــن تنظيــم هــذه االنتخابــات تســبب يف تقليــص درجــة التنافــس 

والتمثيــل يف هــذه العمليــة.
وقــد متيــزت االنتخابــات احملليــة الثالثــة، بأنهــا جــرت يف جميــع مراحلهــا ضمــن نظــام التمثيــل النســبي الكامــل، وفقــاً لقانــون 

3 نصــت الفقــرة )ب( مــن املــادة )25( للعهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية علــى حــق املواطــن يف أن ينتِخــب وينتَخــب يف انتخابــات نزيهــة جتــري 
دوريــا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم املســاواة وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر احلــر عــن إرادة الناخبــن.

ولهــذا يعتبــر التصويــت الســري األســاس يف اعتبــار االنتخابــات حــرة ونزيهــة، وقــد أشــار مشــروع املبــادئ العامــة بشــأن احلريــة وعــدم التمييــز يف 
احلقــوق السياســية، إلــى وجــوب أن يكــون بإمــكان كل ناخــب التصويــت، بأســلوب ال ســبيل فيــه إلــى كشــف الطريقــة التــي صــوت أو ينــوي التصويــت 
بهــا، وأال يرغــم علــى الكشــف عــن حيثيــات ذلــك، وأال يحــاول أحــد احلصــول مــن أي ناخــب، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى أيــة معلومــات عــن 

عمليــة تصويتــه.
وهــذا يتطلــب العديــد مــن اإلجــراءات الفنيــة واإلداريــة، لضمــان احلفــاظ علــى ســرية االقتــراع وحمايــة صــوت الناخــب، مــن التأثيــر املباشــر أو غيــر 

املباشــر لإلفصــاح عــن طريقــة تصويتــه.
4  قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 21 حزيران 2016 بإجراء االنتخابات احمللية.

5  قرار مجلس الوزراء رقم 17/121/7/م.و/ر.ح( لعام 2016 القاضي بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات احمللية لعام 2016
http://www.elections.ps/ar/tabid/1141/Default.aspx 6  الصفحة الرسمية للجنة االنتخابات املركزية
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انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة، )رقــم 10 لســنة 2005( وتعديالتــه7.
العدالــة، هــي امليــزة األوىل لنظــام التمثيــل النســبي، فعندمــا يتناســب عــدد املقاعــد التــي حصلــت عليهــا القــوى السياســية مــع نســبة حضورهــا االنتخــايب يكــون التمثيــل 

عــادال؛ إن أيــاً مــن القــوى السياســية أو أي جــزء مــن الــرأي العــام، ال يســتأثر، مــن ناحيــة املبــدأ بالتمثيــل الكامــل، وال يظــل أيضــا 
دون متثيــل.8 

وقــد شــهدت االنتخابــات احملليــة الثالثــة، تراجعــاً بســيطاً مقارنــة باالنتخابــات الثانيــة )2012( يف عــدد الهيئــات احملليــة التــي 
ترشــحت فيهــا قائمــة واحــدة فقــط، أو مــا يســمى بالتوافــق علــى قائمــة موحــدة، وبالتالــي فوزهــا بالتزكيــة؛ فبينمــا كانــت النســبة 
يف االنتخابــات الثانيــة %61 تراجعــت يف االنتخابــات الثالثــة إلــى مــا نســبته %51 مــن الهيئــات احملليــة التــي فــازت بالتزكيــة9. 
إن إجنــاز القوائــم االنتخابيــة التوافقيــة، ســاهم يف تضييــق خيــارات املواطنــن، مــن حيــث حرمانهــم مــن املشــاركة يف العمليــة 
االنتخابيــة بحريــة، وهــو يجــري بــن الفصائــل واألحــزاب أو العائــالت، وال يعطــي األفــراد حــق االنتخــاب واملشــاركة يف كل 
تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة، ويعرقــل إمكانيــة تشــكيل قوائــم انتخابيــة منافســة؛ وعلــى الرغــم مــن أن أغلبيــة املــدن الرئيســية 
التــي جــرت فيهــا االنتخابــات احملليــة، عمــدت إلــى تشــكيل عــدد مــن القوائــم للمنافســة علــى املجالــس البلديــة فيهــا، إال أن هنــاك 

العديــد مــن الهيئــات احملليــة يف الريــف، ســعت إلــى تقــدمي قوائــم توافقيــة.
ــة  ــم االنتخابي ــالت والعشــائر دورا رئيســيا يف دعــم تشــكيل القوائ ــع العائ ــع بالتنســيق م ــر مــن املواق ــح يف كثي ــة فت ــت حرك ولعب
التوافقيــة يف بعــض الهيئــات احملليــة الريفيــة، يف حــن عمــدت إلــى تشــكيل عــدد مــن القوائــم االنتخابيــة املنفــردة يف بعــض القــرى 
التــي لــم يتــم التوصــل فيهــا الــى تشــكيل القوائــم االنتخابيــة التوافقيــة، وباالســتناد إلــى إحصائيــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة 

حصــل مرشــحو حركــة فتــح يف القوائــم الفائــزة بالتزكيــة علــى مــا نســبته %73.6 مــن املقاعــد.  

هل توجد آليات رقابة وجهات رقابية على العملية االنتخابية والدعاية ومصادر التمويل؟ 
    

نظــم قانــون الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005 يف املــادة 37 منــه تعيــن وكالء للقوائــم االنتخابيــة للرقابــة علــى العمليــة 
االنتخابيــة، وللــوكالء التواجــد يف داخــل محطــة االقتــراع، وال يجــوز أن يتواجــد يف احملطــة أكثــر مــن وكيــل واحــد يف ذات الوقــت 

عــن القائمــة الواحــدة. 
ويف هــذا الســياق عملــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة علــى اعتمــاد آليــات رقابــة فعالــة علــى االنتخابــات، حيــث تقــوم هــذه اآلليــات 
ــا  ــي مت جمعه ــى املعلومــات الت ــاًء عل ــا بن ــر حوله ــة، وإصــدار املالحظــات والتقاري ــة االنتخابي ــى جمــع املعلومــات حــول العملي عل
مــن قبــل األشــخاص املعتمديــن مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة لهــذه الغايــة، وذلــك دون التدخــل يف ســير العمليــة االنتخابيــة. 
واملراقبــون املصــرح لهــم مــن قبــل اللجنــة للرقابــة علــى االنتخابــات هم املراقبــون احملليــون واملراقبــون الدوليــون والضيــوف وهــم 
ــون  ــة، تك ــة انتخابي ــل قائم ــل ميث ــة وكل وكي ــم االنتخابي ــى وكالء القوائ ــة إل ــة املراقــب، باإلضاف ــم صف ــق عليه أشــخاص ال تنطب
ــة أو الشــفوية  ــدمي الشــكاوى اخلطي ــك احلــق يف تق ــه يف ســبيل ذل ــا ول ــي ميثله ــة الت ــوق القائم ــة حق ــى هــي حماي ــه األول مهمت
ــا الرســمية كل مــا  ــى صفحته ــات عل ــة االنتخاب ــراع.  وتنشــر جلن ــوم االقت ــام والفرز ي ــاح واالختت ــى محاضــر االفتت ــع عل والتوقي
يتعلــق باملعلومــات حــول الرقابــة علــى االنتخابــات مــن حيــث أنــواع املراقبــن، إجــراءات اعتمــاد املراقبــن، مهــام وواجبــات املراقبن 
والــوكالء، أســس ومعاييــر الرقابــة، حقــوق املراقــب ووكالء القوائــم أثنــاء الرقابــة علــى العمليــات االنتخابّيــة، التزامــات املراقبــن 
والــوكالء أثنــاء الرقابــة علــى العمليــات االنتخابّيــة، وآليــات تقــدمي الشــكوى أو املالحظــة باإلضافــة إلــى مدونــة قواعــد الســلوك 

اخلاصــة باملراقبــن والتــي تلزمهــم اللجنــة بالتوقيــع عليهــا كشــرط احلصــول علــى صفــة مراقــب10.
وفيمــا يتعلــق بالرقابــة علــى الدعايــة االنتخابيــة ومصــادر التمويــل، تقــوم اللجنــة مبراقبة كافة أشــكال ووســائل الدعايــة االنتخابية 

7  املصدر السابق
8  طالب عوض. النظم االنتخابية واالنتخابات يف فلسطن. معهد االعالم – جامعة بيرزيت:2004

9  جلنة االنتخابات. تقرير االنتخابات احمللية 2017. فلسطن: ايلول 2017
http://www.elections.ps/ar/tabid/1275/Default.aspx  10
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ميدانيــا، ومــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي، للتأكــد مــن التــزام القوائــم ومرشــحيها بعــدم ممارســة الدعايــة خــارج املــدة 
القانونيــة احملــددة لذلــك، كما أعطــى القانــون القوائــم االنتخابّيــة احلــق يف نشــر برامجهــا االنتخابيــة ضمــن حــدود وضوابــط 
يجــب مراعاتهــا وااللتــزام بهــا، مثــل مراعــاة أحــكام الدعايــة االنتخابّيــة، وااللتــزام بحــدود الصــرف علــى احلملــة االنتخابّيــة وفقــاً 
للقانــون، وذلــك لضمــان إجــراء انتخابــات تتمتــع بالنزاهــة والشــفافية. وقــد ألــزم القانــون كل قائمــة انتخابّيــة شــاركت يف العمليــة 
االنتخابيــة أن تقــدم إلــى جلنــة االنتخابــات خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن نتائــج االنتخابــات النهائيــة، تقريــرا ماليــا 
مفصــاًل بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصلــت عليهــا واملبالــغ التــي أنفقتهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة11.  ولكــن هــذا ال يكفــي عمليــاً 

ألن اللجنــة ليــس لديهــا القــدرة الكاملــة علــى التأكــد مــن صحــة التقاريــر املاليــة وال يوجــد عقوبــات محــددة يف حــال املخالفــة.

1.3 االستقاللية 
هل القوانني التي تنظم عمل الهيئات احمللية، حتدد أدوار واستقاللية أجهزة الهيئات احمللية املختلفة؟

    

تنــص املــادة )3( مــن قانــون الهيئــات احملليــة الفلســطينية، علــى أن الهيئــة احملليــة هــي شــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي، 
حتــدد وظائفهــا وســلطاتها مبقتضــى أحــكام القانــون؛ كمــا ويتولــى إدارة الهيئــة احملليــة مجلــس يحــدد عــدد أعضائــه، وفقــاً لنظــام 
يصــدر عــن الوزيــر، ويصــادق عليــه مجلــس الــوزراء، وينتخــب أعضــاؤه انتخابــاً حــراً ومباشــراً، وفقــاً ألحــكام قانــون االنتخابــات.

إن اســتقالل الهيئــة احملليــة، يتحقــق بتوفــر مجموعــة مــن الشــروط هــي: ثبــوت الشــخصية االعتباريــة املســتقلة عــن احلكومــة 
ــا  ــا، كمــا يجــب أن يكــون له ــا احلــق يف مباشــرة أعماله ــا، وله ــة اختصاصــات تباشــرها بإرادته ــة، وأن يكــون لهــذه الهيئ املركزي
مــوارد ماليــة خاصــة، ولهــا احلــق يف وضــع القوانــن الفرعيــة، أو اللوائــح الالزمــة حلســن أدائهــا لوظيفتهــا اإلداريــة، ووفقــاً للمــادة 
القانونيــة املذكــورة أعــاله فــإن القانــون الفلســطيني ضمــن للهيئــة احملليــة اســتقالليتها.  وتتفــاوت االســتقاللية بــن هيئــة وأخــرى 

تبعــاً حلجمهــا ومصادرهــا املاليــة.
وعلــى الرغــم مــن أن قانــون الهيئــات احملليــة الفلســطيني وّفــر للهيئــات احملليــة الشــروط التــي تضمــن اســتقالليتها، إاّل أنــه يف 
نفــس الوقــت، أخضعهــا لرقابــة احلكومــة املركزيــة، وقّيدهــا باملصادقــة علــى بعــض أعمالهــا مــن قبــل الوزيــر، مثــل إقــرار املوازنــة 

الســنوية العامــة، وبعــض األنظمــة التــي يصدرهــا املجلــس احمللــي.

 إلى أي مدى يؤدي املجلس احمللي مهامه بحرية؟ ودون تدخل من قبل األطراف السياسية الوطنية؟؟ 
    

إن تركيبــة املجلــس احلالــي لبلديــة جنــن ال تعكــس تنوعــاً سياســياً، وبحكــم االغلبيــة حلركــة فتــح يف املجلــس فــإن للحركــة تأثيرهــا 
بحكــم األمــر الواقــع.  وقــد أشــار رئيــس املجلــس احمللــي إلــى أن الكتلــة األخــرى وإن كان انتماؤهــا غيــر الرســمي داخــل املجلــس 
حلركــة فتــح، إال أنهــا تشــكل املعارضــة البنــاءة مــع املقعديــن املســتقلن. مضيفــاً أن القــرار يؤخــذ أيضــاً كمــا تــراه أغلبيــة املجلــس، 
وأن املجلــس البلــدي هــو ســيد نفســه، وأنــه يــؤدي أعمالــه بحريــة، بعيــداً عــن أيــة تدخــالت أو ضغوطــات فصائليــة، والقــرارات 
التــي تصــدر عــن املجلــس تصــدر باألغلبيــة، بغــض النظــر عــن أي آراء متثــل الكتــل التــي يضمهــا املجلــس12؛ وتعكــس هــذه 
السياســة توجهــات املجلــس بشــكل عــام ولكنهــا غيــر مكفولــة مبدونــة ســلوك معتمــدة مــا يتيــح تدخــل قــوى سياســية أو عائليــة يف 

عمــل املجلــس والتأثيــر علــى قراراتــه. 

الدور
1.4 الرقابة على األداء التنفيذي.

http://www.elections.ps/ar/tabid/1192/Default.aspx  11

12  نفس املصدر



20

النزاهة والشفافية واملساءلة يف الهيئات احمللية

إلــى أي مــدى يقــوم املجلــس احمللــي باإلشــراف علــى عمــل اجلهــاز التنفيــذي اخلــاص بالهيئــة احملليــة، وباتخــاذ القــرارات حــول 
املوازنة والنشــاطات املختلفة؟ 

    

ــي وأمــالك  ــة الســنوية واحلســاب اخلتام ــرار مشــروع املوازن ــام إق ــدي مه ــس البل ــاط باملجل ــة، تن ــات احمللي ــون الهيئ حســب قان
ــة  ــة وإقامــة األبني ــة احمللي ــكات الهيئ ــى إدارة أمــوال وممتل ــا، باإلضافــة إل ــق عليه ــوزارة للتصدي ــى ال ــل إرســالها إل املوظفــن، قب

ــا والتبرعــات. ــات والوصاي ــول الهب ــالث ســنوات، وقب ــد عــن ث ــدة ال تزي ــا مل ــا، وتأجيرهــا ورهنه الالزمــة فيه
وينــص القانــون أيضــاً يف املــادة )رقــم 16( علــى أن رئيــس املجلــس هــو الرئيــس التنفيــذي للهيئــة احملليــة، ومرجعيــة دوائرهــا، ولــه 

بهــذه الصفــة، صالحيــة اإلشــراف علــى شــؤون العاملــن.
وبذلــك جنــد أن إشــراف املجلــس بهيئتــه الكاملــة علــى اجلهــاز التنفيــذي، جتــري عبــر رئيــس املجلــس، ويلعــب الطاقــم التنفيــذي 
للبلديــة دور اإلســناد للمجلــس، مــن حيــث إعــداد مســودات املوازنــة وتنظيــم النشــاطات وتنفيــذ توجهــات وسياســات املجلــس، أمــا 
علــى صعيــد تقــدمي التقاريــر الدوريــة، فهنــاك إشــكالية يف هــذا اجلانــب، إذ جتــري اجتماعــات علــى مســتوى اإلدارات واألقســام 
دون توثيقهــا مبحاضــر، ويكتفــى بتقــدم تقاريــر نشــاطات اجلهــاز التنفيــذي ونشــاطات املجلــس التــي ينفذهــا طاقــم الهيئــة 
التنفيــذي بتقاريــر ربعيــة إلــى املجلــس عبــر رئيســها ومديــر عــام البلديــة13. ويف نفــس الســياق فقــد أبــدى العديــد مــن رؤســاء 
اإلدارات واألقســام يف البلديــة مالحظــات علــى شــكل العالقــة اإلداريــة مــع املجلــس، حيــث أكــد العديــد مــن هــؤالء املســؤولن أنــه 
يف حــاالت كثيــرة يجــري تقــدمي استشــارات وتقاريــر متخصصــة للمجلــس مــن منطلــق إســناد أعمالــه، ولكــن ال يتــم األخــذ بهــا.

1.5 التمثيل.
ما مدى تطبيق النظام االنتخابي النسبي والكوتات يف جعل املجالس احمللية أكثر متثياًل؟

    

يقــوم التمثيــل النســبي علــى فكــرة إعطــاء حــق التمثيــل لــكل قائمــة انتخابيــة حتظــى بحجــم محــدد مــن التأييــد لــدى القاعــدة 
االنتخابيــة، وبذلــك يتــم متثيــل كافــة القوائــم أو القــوى الفاعلــة يف الهيئــات املختلفــة مبــا يف ذلــك كتــل األقليــة وكتــل املعارضــة، 
ــم خاصــة بهــم يف ظــل وجــود فــرص جنــاح  ــات ضمــن قوائ ــل النســبي املســتقلن مــن خــوض االنتخاب ــن نظــام التمثي كمــا وميّك
أمامهــم تتناســب وحجــم التأييــد الــذي يتمتعــون بــه لــدى القاعــدة االنتخابيــة. وقــد نــص قانــون االنتخابــات احملليــة يف املــادة 
4 علــى اعتمــاد نظــام الكوتــا للمــرأة مــا يضمــن متثيــل املــرأة يف املجلــس احمللــي، وقــد فّصــل القانــون هــذا التمثيــل علــى النحــو 
التالــي: إذا كان عــدد مقاعــد الهيئــة )9 أو 11 أو 13 عضوا( يجــب أن يكــون مــن بــن الفائزيــن امرأتــان، أمــا إذا كان عــدد مقاعــد 
ــات  ــق يف انتخاب ــي، فــإن النظــام النســبي املطب ــن ثــالث نســاء. وبالتال ــن الفائزي ــا يجــب أن يكــون مــن ب ــة 15 مقعــدا، فهن الهيئ

الهيئــات احملليــة الفلســطينية يضمــن متثيــاًل مناســباً للقــوى السياســية الفاعلــة يف املجتمــع ومتثيــاًل جزئيــاً للمــرأة.

ما مدى قدرة املجلس احمللي على متثيل الدائرة االنتخابية؟ ومشاركة املواطنني يف حتديد احتياجاتهم؟
    

نظريــاً، لــم ميّثــل مجلــس بلديــة جنــن كافــة املســتفيدين مــن خدمــات البلديــة يف االنتخابــات وذلــك بســبب عــزوف بعــض 
الفصائــل الفلســطينية »حمــاس واجلهــاد اإلســالمي واجلبهــة الشــعبية« عــن املشــاركة يف االنتخابــات وعــدم متثيلهــا يف املجلــس، 
وبالتالــي عــدم التنــوع يف اللــون السياســي ألعضــاء املجلــس. وبعيــداً عــن عــدم التنــوع السياســي يوجــد تنــوع مناطقــي وتنــوع يف 

التخصصــات العلميــة بــن أعضــاء املجلــس.
أمــا علــى صعيــد املمارســة، فقــد أكــد رئيــس البلديــة أن املجلــس ميثــل كل مــن يقــع ضمــن نطــاق خدمــات البلديــة، ومينــح جميــع 

13  ممدوح عساف. مدير عام بلدية جنن. مقابلة شخصية بتاريخ 17/6/2017
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الشــرائح املجتمعيــة باملدينــة اخلدمــات املطلوبــة منــه، وإن كان املجلــس ال ميثــل رمــوزاً سياســية معينــة، إال أنــه ميّثــل الشــرائح 
والفئــات التابعــة لهــذه الرمــوز، وأضــاف أنــه لــم يســبق للمجلــس االتصــال بشــكل مباشــر مــع املواطنــن، إال أنــه مت ومنــذ فتــرة 

وجيــزة جــدا تشــكيل »جلــان األحيــاء«، ولكــن املجلــس لــم يجتمــع بهــا حتــى تاريخــه بســبب حداثــة تشــكيلها.
وبســبب حداثــة املجلــس احلالــي أيضــاً، الــذي يقــارب عمــره الشــهرين فقــط ) حــن إعــداد هــذه الدراســة( فحتــى تاريخــه، ال 
ــى الصفحــة  ــن، واخلطــة املنشــورة عل ــي وتعكــس احتياجــات املواطن ــس احلال ــة املجل ــر عــن رؤي يوجــد خطــة اســتراتيجية تعب
الرســمية للبلديــة هــي خطــة تخــدم االعــوام 2012- 2015، وهــي حتتــاج إلــى مراجعــة، وإن كانــت معــدة بالتشــارك مــع صنــدوق 
تطويــر وإقــراض البلديــات ووزارة احلكــم احمللــي يف حينــه، ومــن خــالل العديــد مــن جهــات التمويــل التــي ســاهمت بتوفيــر الدعــم 

لنجــاح هــذه االســتراتيجية، واملجتمــع احمللــي وجلنــة ممثلــي أصحــاب العالقــة واللجــان املجتمعيــة املتخصصــة14. 

احلكم
1.5 الشفافية يف العمل  

هل تنظم األحكام القانونية )حق وصول املواطنني للمعلومات( حول نشــاطات الهيئة وقراراتها، ومدى تنفيذها وفعاليتها 
على أرض الواقع؟

    

تضمنــت الفقــرة اخلامســة مــن )املــادة 8(، مــن قانــون الهيئــات احملليــة لســنة )1997( املتعلقــة بجلســات مجالــس الهيئــات 
احملليــة النــص علــى أنــه »يجــوز للمجلــس أن يســمح ألي شــخص حضــور أيــة جلســة مــن جلســاته، إذا قــرر ذلــك أكثريــة أعضائــه 

ــن، للمشــاركة يف مناقشــة املوضــوع، وتصــدر قــرارات املجلــس بحضــور األعضــاء فقــط«. احلاضري
وممــا يالحــظ يف هــذه املــادة، أنهــا تعتبــر أن األصــل يف اجتماعــات مجالــس الهيئــات احملليــة أن تكــون مغلقــة مــا لــم تقــرر 
األكثريــة جعلهــا مفتوحــة أمــام اجلمهــور، علمــاً أن التوجــه الدولــي بــدأ باألخــذ مببــدأ علنيــة اجتماعــات املجالــس، عمــال بأحــكام 
الشــفافية يف أعمــال املجالــس احملليــة كمــا هــو احلــال يف األردن15*. وحتــى يف حــال أقــّر أكثريــة األعضــاء فتــح االجتمــاع للحضــور 
إال أن املــادة أكــدت علــى أن القــرارات تؤخــذ بحضــور األعضــاء فقــط مــا يؤكــد علــى ضعــف شــفافية عمــل الهيئــة يف النصــوص 

القانونيــة.

هل يوجد جلان مجتمعية يناقش معها مجلس الهيئة احمللية خططه ومشاريعه؟ 
    

أكــد رئيــس بلديــة جنــن أن املجلــس وألول مــرة بــدأ بتشــكيل جلــان األحيــاء لتمكــن املواطنــن مــن مشــاركة املجلــس يف نشــاطاته، 
ولكنهــا لــم تفّعــل بعــد.

هــل تقــوم الهيئــة احملليــة بنشــر معلوماتهــا يف مواقــع يســهل وصــول املواطنــني اليهــا، وهــل يقــدم مجلــس الهيئــة احملليــة تقاريــر 
دوريــة مكتوبــة للمواطنــني تنشــر يف أماكــن يســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع املواطنني؟

    

مبتابعــة الصفحــة الرســمية للبلديــة لوحــظ أن الصفحــة قــد توقــف حتديثهــا باملعلومــات األساســية كميزانيــة البلديــة، اخلطــة 

http://www.emunipal.ps/jenin/upladed-files/jenin.pdf  14

15 * تنص الفقرة ه من املادة 39 من قانون البلديات األردني الصادر عام 2007 على: »تكون جلسات املجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة 
مباشرة يف أي موضوع على جدول األعمال أن يشارك يف مناقشة ذلك املوضوع على أن تؤخذ القرارات يف اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات 

سرية إذا كانت تتعلق باآلداب العامة أو األمور املتعلقة بشؤون املوظفن واجلهاز اإلداري يف البلدية«
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االســتراتيجية، وقــرارات املجلــس منــذ العــام 2015، ويقتصــر حتديــث الصفحــة فقــط علــى نشــر األخبــار حــول نشــاطات البلديــة.  
كمــا ال يوجــد مــكان علــى الصفحــة مخصــص للتقاريــر اإلداريــة واملاليــة أو لتقاريــر رئاســة املجلــس، وباالطــالع تبــن أن املجلــس 
لــم يســبق أن أعــّد تقاريــر مكتوبــة تنشــر الطــالع املواطنــن وقــد اقتصــر التحديــث علــى نشــر أخبــار نشــاطات املجلــس احمللــي.  

1.6 املساءلة
هــل يشــرك املجلــس احمللــي، املجتمــع احمللــي يف مناقشــة القضايــا العامــة؟ وهــل يتــم االخــذ بعــني االعتبــار أولويــات املجتمــع 

احمللــي يف عمليــة التخطيــط ووضــع اخلطــط االســتراتيجية ومتابعــة آراء ورضــى املجتمــع احمللــي؟
    

أكــد رئيــس بلديــة جنــن أنــه لــم يســبق أن اشــرك املجلــس املواطنــن يف مناقشــة القضايــا العامــة التــي تخصهــم، كمــا لــم يجــِر 
يف املجالــس الســابقة أو احلاليــة عقــد أيــة اجتماعــات عامــة مــع املواطنــن، ولــم يتــم يف املجالــس الســابقة أو املجلــس احلالــي 
عقــد أي جلســة علنيــة، ولكــن هنــاك خطــة اعالميــة لتخصيــص حلقــات تلفزيونيــة عــن البلديــة ســيتم فتــح النقاشــات فيهــا مــع 

املواطنــن حــول قضاياهــم وشــكاويهم16.

وعلــى صعيــد املجالــس املتعاقبــة للبلديــة، لــم يســجل تفاعــل مباشــر مــع املواطنــن لتحديــد اولويــات احتياجاتهــم إال يف حالــة 
واحــدة وهــي أثنــاء إعــداد اخلطــة االســتراتيجية املعــدة بالتعــاون مــع صنــدوق البلديــات التــي انتهــى تاريخهــا منــذ العــام 2015، 

كمــا أكــد بعــض أعضــاء املجالــس الســابقة أن املشــاريع لــم تخضــع ملعاييــر مدروســة، وإمنــا خضعــت ملصالــح شــخصية17 
ولكــن، وعلــى الرغــم مــن حداثــة املجلــس احلالــي، إال أنــه بــدأ يســتجيب لتذمــر املجتمــع احمللــي مــن تــردي إدارة البلديــة بشــكل 
عــام ألوضــاع املدينــة، حيــث بــدأ التركيــز علــى إزالــة التعديــات علــى الطــرق، وعلــى تنظيــم األســواق، وعلــى االهتمــام بالنظافــة 

العامــة، وبــدأ املجلــس يتهــم مببــدأ رضــى املواطنــن بشــكل عــام.

هل تعطي األحكام القانونية حقا للمواطنني يف تقدمي شكاوى؟ 
    

لقــد أعطــى قانــون ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة، ويف املــادة )23( املتعلقــة باختصاصــات الديــوان احلــق للمواطنــن يف تقــدمي 
الشــكاوى، وهــو مــا أكــده قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل لســنة 2005 18*. باإلضافــة إلــى نظــام الشــكاوى املقــر عــام 2016 مــن 

قبــل مجلــس الــوزراء للمؤسســات العامــة ككل.

هل يوجد نظام شكاوى يف بلدية جنني معتمد بإجراءات واضحة ومحددة ومكتوبة للتعامل معها؟ 
    

 ال يوجــد صنــدوق شــكاوى أو وحــدة شــكاوى متخصصــة يف بلديــة جنــن، ويتــم التعامــل مــع شــكاوى املواطنــن عــن طريــق 
مديــر عــام البلديــة بشــكل مباشــر، ويتــم الــرد علــى الشــكاوى بعــد معاجلتهــا مــن األقســام املختصــة19. وأضــاف رئيــس البلديــة 
يف هــذا الســياق ايضــاً أن شــكاوى املواطنــن تعالــج عــن طريــق الرقــم املجانــي املخصــص لطــوارئ خدمــات اجلمهــور الــذي 
يعمــل حتــى الســاعة 12 ليــاًل. كمــا يوجــد مــكان مخصــص للشــكاوى علــى الصفحــة اإللكترونيــة الرســمية للبلديــة ولكنهــا 

غيــر مفّعلــة.

16  د. محمد ابو غالي. رئيس بلدية جنن. مقابلة شخصية بتاريخ 2017/7/11
17  فخري التركمان، عضو مجلس تشريعي سابق. يف ورشة عمل بعنوان »نحو تعزيز املساءلة الرسمية واملجتمعية حملاربة الفساد يف بلدية جنن«، 

عقدها مركز شمس بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان بتاريخ 2016/8/24. قاعة غرفة جتارة وصناعة جنن
18 * سيتم تناول موضوع الشكاوى بالتفصيل يف القسم اخلاص بالرقابة واإلشراف.

19  عساف. مصدر سابق
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1.7 النزاهة.
هــل هنــاك مدونــات ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس احمللــي؟ هــل هــي مطبقــة علــى أرض الواقــع؟ وهــل مت تنظيــم 

اجتماعــات لشــرح أحــكام املدونــة؟
    

ال يوجد مدونات سلوك لرئيس وأعضاء املجلس البلدي يف بلدية جنن حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة.

هــل توجــد أنظمــة أخــرى للتعامــل مــع قضايــا الفســاد، مثــل تضــارب املصالــح، تلقــي الهدايــا، إقــرار الذمــة املاليــة...؟ وهــل يتــم 
تطبيقهــا علــى أرض الواقــع؟ 

    

يخضــع رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة والعاملــون فيهــا لقانــون مكافحــة الفســاد املعــدل لســنة )2005( كمــا هــو وارد 
يف املــادة )رقــم 2 بنــد 6(، كمــا وتخضــع الهيئــات احملليــة، ومــن يف حكمهــا، لقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حســب املــادة 
)31(، إضافــة إلــى قانــون الهيئــات احملليــة، وهــذه القوانــن تنظــم األحــكام اخلاصــة بتضــارب املصالــح وإقــرار الذمــة املاليــة، 
وهاتــان املادتــان مفّعلتــان علــى أرض الواقــع، حيــث تخضــع الهيئــات احملليــة بشــكل ســنوي لتدقيــق ديــوان الرقابة املاليــة واإلدارية.
نصــت )املــادة 5(، مــن قانــون الهيئــات احملليــة، علــى أنــه يشــترط فيمــن ينتخــب رئيســاً للمجلــس، التفــرغ التــام، وال يجــوز اجلمــع 
بــن رئاســة املجلــس وأيــة وظيفــة أو مهنــة أخــرى، وإذا وجــدت لــدى رئيــس املجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى وجــب عليــه تقــدمي 
اســتقالته منهــا أو تركهــا خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام رئاســة املجلــس، وإال اعتبــر مقــاالً حكمــاً بانقضــاء 
مــدة الشــهر املذكــور، إن هــذه املــادة القانونيــة حتتــوي علــى أحــكام تضمــن نزاهــة رؤســاء الهيئــات احملليــة، فمســألة التفــرغ تضمــن 

مســتوى حســن األداء مــن جانــب،  وتقلــل حــاالت تضــارب املصالــح مــن جانــب آخــر.

كمــا نــص قانــون الهيئــات احملليــة، يف )املــادة 13( علــى احلــاالت التــي يفقــد فيهــا رئيــس املجلــس أو العضــو عضويتــه مــن املجلــس، 
ــك  ــس، مســتغاًل بذل ــاً مــن املجل ــك حق ــاًل أو متلّ ــراً أو وكي ــاً أو خبي ــه محامي ــس بصفت ــة ضــد املجل وهــي: 1- إذا عمــل يف قضي
عضويتــه ملنفعتــه أو بالواســطة. 2- إذا عقــد اتفاقــاً مــع املجلــس أو أصبــح ذا منفعــة هــو أو مــن ينــوب عنــه مــن أقاربــه مــن الدرجــة 
األولــى يف أي اتفــاق مت مــع املجلــس، ويســتثنى مــن ذلــك العقــود والفوائــد الناجمــة عــن كونــه عضــواً يف شــركة مســاهمة عموميــة، 

بشــرط أال يكــون مديــرا لهــا أو عضــواً يف مجلــس إدارتهــا أو موظفــاً فيهــا أو وكيــاًل عنهــا. 

مــن الواضــح أن هذيــن احلكمــن ينســجمان متامــاً مــع مفهــوم منــع تضــارب املصالــح، ويحــوالن دون اســتغالل النفــوذ الوظيفــي 
وإعمــال الواســطة واحملســوبية واحملابــاة، ويعــززان بالتالــي مــن نزاهــة رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة.

ومــن جهتــه دأب مجلــس الــوزراء علــى تعزيــز نزاهــة رؤســاء املجالــس احملليــة مــن خــالل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2 لســنة 2017 
بشــأن نظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة الــذي نــص مــن بــن العديــد مــن القضايــا علــى: التــزام رئيــس املجلــس بتســليم 
ــا التــي تقــل  ــار، واعالمــه بالهداي ــا الشــخصية التــي يتحصــل عليهــا بحكــم وظيفتــه وتزيــد قيمتهــا عــن مئــة دين املجلــس الهداي
قيمتهــا عــن ذلــك، ويجــب أال تكــون الهدايــا مشــروطة أو مرتبطــة بــأي خدمــة أو متييــز ايجابــي لصالــح مقدميهــا بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر.  وألــزم القــرار رئيــس املجلــس بتقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة للجهــات املختصــة خــالل املواعيــد احملــددة لذلــك.

كمــا حظــر القــرار علــى الرئيــس والعضــو اســتغالل منصبــه وصالحياتــه ملنفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي يتحقــق له بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر. أو قبــول منحــة أو مســاعدة ماليــة أو شــخصية مــن الذيــن يرتبطــون بالهيئــة بخدمــة أو منفعــة أو بعقــد أو معاملــة. 
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2. اجلهاز التنفيذي/ الرئيس التنفيذي

القدرة
الدور
الحكم

لــم تقــم وزارة احلكــم احمللــي حتــى فتــرة إعــداد هــذه الدراســة، بصياغــة سياســة عامــة للهيئــات احملليــة، وعلــى الرغــم مــن النــص 
علــى مهــام وصالحيــات الهيئــات احملليــة يف القانــون، إال أنهــا تتضــارب مــع العديــد مــن الــوزارات ذات االختصــاص. وتعمــل بلديــة 
جنــن برؤيــة ورســالة معلنــة علــى صفحتهــا اإللكترونيــة، وتديــر شــؤونها املاليــة بصعوبــة، بنــاًء علــى حتصيــل إيــرادات منصــوص 
عليهــا بشــكل واضــح ومحــدد يف القانــون ولكنــه ضعيــف جــدا اذ تعانــي البلديــة مــن تكــدس الديــون علــى كاهلهــا، ويقــوم رئيــس 
البلديــة بــإدارة أعمالهــا بآليــات موروثــة وغيــر فّعالــة؛ اذ تعانــي البلديــة مــن العديــد مــن اإلشــكاليات اإلداريــة وقضايــا الفســاد 

وتضــارب املصالــح، وبعــض اإلشــكاليات يف قطــاع احلــرف والصناعــات التــي تتداخــل مــع وزارة االقتصــاد.

وتعمــل البلديــة مبوازنــة غيــر مقــرة وغيــر منشــورة علــى صفحتهــا اإللكترونيــة وغيــر واضحــة املعالــم للمواطنــن، ويف ذات الوقــت 
ال يوجــد مدونــات ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس، علــى الرغــم مــن النــص علــى مضمونهــا وروحيتهــا يف القوانــن ذات 

االختصــاص، وكذلــك احلــال بالنســبة للطاقــم اإلداري للبلديــة.

القدرة

2.1 وضوح املهام
هل توضح األحكام القانونية سياسات عمل الهيئة واخلدمات التي تقدمها؟ 

    

ــي، رســم السياســة العامــة املقــررة ألعمــال  ــى أن مــن مهــام وزارة احلكــم احملل ــات احملليــة يف املــادة )2(، عل ــون الهيئ ينــص قان
مجالــس الهيئــات احملليــة الفلســطينية، كمــا تنــص املــادة )15( منــه علــى مهــام وصالحيــات الهيئــة، وهــي مبثابــة اخلدمــات التــي 
تقدمهــا الهيئــة20؛ وعلــى الرغــم مــن هــذا النــص، إال أن وزارة احلكــم احمللــي، لــم تترجــم هــذه املــادة بسياســة واضحــة ومكتوبــة 

ومنشــورة، لعمــل الهيئــات احملليــة.
وفيمــا يتعلــق باخلدمــات فقــد أوضحهــا قانــون الهيئــات احملليــة بشــكل مفصــل21*، ولكــن باملقابــل، وردت بعــض مــن هــذه املهــام يف 
قوانــن، بــن الهيئــة احملليــة والــوزارة املعنيــة مثــل قوانــن الصحــة، البيئــة، والصناعــة، ولــم يجــِر توضيــح اخلطــوط الفاصلــة بــن 

هــذه الصالحيــات يف أنظمــة أو مالحــق ذات اختصــاص.

هل يوجد لدى الهيئة احمللية رؤية ورسالة واضحة؟ وهل تعبر عن أولويات املجتمع احمللي؟ 
    

تعتبر رؤية ورسالة مجلس بلدية جنن واضحة املعالم ومنشورة على صفحتها الرسمية وهي كما يلي:
الرؤية: مدينة جميلة عصرية منظمة آمنة مزدهرة ذاتأاصالة عريقة وواعدة.

ــة  ــكل الســبل املمكن ــة ب ــر املدين ــا الكــرام وتطويرهــا واملســاهمة يف تطوي الرســالة: حتســن مســتوى اخلدمــات املقدمــة ملواطنين
وعلــى جميــع األصعــدة اخلدماتيــة واالقتصاديــة والثقافيــة مــن أجــل الوصــول الــى املشــاركة املجتمعيــة واملواطنــة الصاحلــة بــكل 

20  ورد ذكر مهام الهيئات احمللية الفلسطينية بالتفصيل يف اجلزء األول من التقرير »حتليل الوضع القائم«
21 * مت التطرق ملهام الهيئات احمللية بشكل مفصل يف القسم األول من الدراسة »حتليل الوضع القائم«
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معانيهــا.
ويــرى رئيــس املجلــس البلــدي أن هــذه الرؤيــة تعبــر عــن احتياجــات املجتمــع احمللــي، حيــث أنــه يتــم تطبيقهــا مــن خــالل اخلطــة 
االســتراتيجية التــي جــرى صياغتهــا مبشــاركة املجتمــع احمللــي، والتعــرف علــى أولوياتــه، عبــر لقــاءات مجتمعيــة ضمــت كافــة 

الشــرائح املمثلــة للمجتمــع.
علماً أن هذه االستراتيجية قد انتهت مدتها منذ العام 2015 ولم ينشر أي حتديث عليها.

هل توضح التشريعات مهام الرئيس وصالحياته؟ وهل يتم االلتزام بها عمليًا؟
    

وضحــت املــادة 16 مــن قانــون الهيئــات احملليــة مهــام الرئيــس وصالحياتــه، وهــي متــارس بشــكل فعلــي مــن قبــل رئيــس الهيئــة 
احملليــة.

هل توضح التشريعات مهام املجلس البلدي وصالحياته؟ وهل يتم االلتزام بها عمليًا؟ 
    

ــه  ــأن ميارســها مباشــرة بواســطة موظفي ــه احلــق ب ــدي وســلطاته، ومنحت ــس البل ــات املجل ــف وصالحي ــادة 15 وظائ وضحــت امل
ومســتخدميه أو أن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو ملتزمــن أو مقاولــن أو أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا امتيــازات ألشــخاص 
أو لشــركات ملــدة أقصاهــا ثــالث ســنوات. كمــا يجــوز للمجلــس أن يعطــي بهــا أو ببعضهــا امتيــازات ألشــخاص أو لشــركات مــدة 
تزيــد عــن ثــالث ســنوات شــريطة موافقــة الوزيــر. ويجــوز للمجلــس إصــدار األنظمــة أو اللوائــح التنفيذيــة الالزمــة لتنظيــم أعمــال 

الهيئــة احملليــة وتأمــن مصاحلهــا وحاجياتهــا
وعلــى الرغــم مــن االلتــزام بهــذه الصالحيــات، إال أن هنــاك تداخــاًل بــن بعــض الصالحيــات اخلاصــة باملجلــس مــع صالحيــات 

بعــض الــوزارات مثــل الصالحيــات املتعلقــة باحلــرف والصناعــات لــوزارة الصناعــة. 

2.2 املصادر

هل توجد أحكام قانونية تعزز توفّر املصادر الضرورية لعمل الهيئة؟ وتؤكد تنفيذها؟ 
    

نص قانون الهيئات احمللية على مرجعيات العمل واملصادر املالية، حيث أوضح أن إيرادات الهيئة احمللية تتكون من:
الضرائــب والرســوم واألمــوال املفروضــة، أو املتأتيــة مبقتضــى أحــكام القانــون، أو أي نظــام صــادر باالســتناد إليــه، أو أي 	 

قانــون أو نظــام آخــر نــص فيــه علــى اســتيفاء ضرائــب أو رســوم أو مخالفــات، للهيئــات احملليــة.
التبرعات والهبات واملساعدات التي يوافق عليها املجلس.	 
احلصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة احمللية.	 
القــروض التــي تشــترط موافقــة الوزيــر عليهــا، وإذا اســتلزم القــرض موافقــة الســلطة التنفيذيــة يســتلزم موافقــة مجلــس 	 

الــوزراء عليــه.
وبــّن القانــون أن الضريبــة تســتوفى وفقــاً ألحــكام قانــون ضريبــة األبنيــة واألراضــي، داخــل مناطــق الهيئــات احملليــة مــن حيــث 
التخمــن واملراجعــة والتحصيــل واإلعفــاءات والغرامــة، مبوجــب القوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا؛ ومــن اإليــرادات األخــرى أيضــاً، 
اســتيفاء الهيئــة احملليــة مــن مشــتري األمــوال املنقولــة التــي تبــاع يف املــزاد العلنــي ضمــن منطقتهــا، رســماً بنســبة ثالثــة باملائــة 

مــن قيمــة املبيــع. 
أمــا عــن دور احلكومــة، فقــد وّضــح القانــون أنــه يخصــص للهيئــات احملليــة خمســن باملئــة )%50( مــن الرســوم والغرامــات التــي 
تســتوفى مبقتضــى قانــون النقــل علــى الطــرق يف نطــاق حــدود الهيئــة احملليــة، وتتكــون مــن رخــص اقتنــاء املركبــات ومــن غرامــات 
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املخالفــات وغيرهــا.
ــد كأمانــة للهيئــات احملليــة  كمــا أكــد القانــون علــى أن اإليــرادات التــي جتبيهــا الســلطة التنفيذيــة لصالــح الهيئــات احملليــة تقّي
لــدى وزارة املاليــة وفقــاً ألحــكام القانــون؛ وتــوّزع حصيلــة هــذه اإليــرادات بنســبة ال تقــل عــن )50 %( علــى الهيئــات احملليــة التــي 
ُجبيَــت منهــا، ويــوّزع الباقــي بالنســب التــي يقررهــا مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب الوزيــر يف ضــوء اعتبــارات حددهــا القانــون 

لتعيــن احلصــة.

هل يتم تطبيق تلك األحكام والتشريعات على أرض الواقع؟ 
    

ــر قــادر  ــدي غي ــون واضحــة، ولكــن املجلــس البل ــأن املصــادر التــي نــص عليهــا القان ــة جنــن ومديرهــا العــام ب يــرى رئيــس بلدي
علــى اســتيفاء مســتحقاته مــن املواطنــن، فاملجلــس البلــدي يواجــه عــزوف املواطنــن عــن االلتــزام بدفــع االســتحقاقات املفروضــة 
عليهــم بالقانــون، ويــرى أن املســؤولية يف هــذه احلالــة تعــود علــى املواطــن الــذي ميتنــع عــن الدفــع؛ إذ تبلــغ الديــون املســتحقة علــى 
املواطنــن )ضرائــب ورســوم وحــرف وصناعــات وأبنيــة( مــا قيمتــه 100 مليــون شــيكل، كمــا أن غيــاب القوانــن هــي ســبب آخــر 
لعــزوف املواطنــن عــن الدفــع ألنــه مــن املفتــرض أن تســاعد الســلطة التنفيذيــة يف جبايــة الضرائــب مــن املواطنــن.  فضــاًل عــن 
أحــكام القضــاء التــي تقــّدم للمواطنــن فرصــة تســديد الديــون ذات املبالــغ العاليــة جــداً عبــر مــا يســّمى بجلســة )االقتــدار( وهــي 

تقســيط الديــون املتراكمــة عبــر مــا يقــارب الـــ 50 ســنة التــي تتحمــل مســؤولية ضعــف اجلبايــة يف البلديــة22.

الدور

 إدارة الطاقم التنفيذي.
ما مدى توفر أنظمة إدارية ومالية وآليات واضحة وفعالة ومكتوبة إلدارة عمل الهيئة؟  

    

إن وجــود النصــوص القانونيــة واألنظمــة واألدلــة هــو مــا يجعــل إدارة الهيئــة فّعالــة، وقد أعطى قانون الهيئــات احمللية الصالحيات 
للــوزارة وللهيئــات احملليــة الســتحداث األنظمــة اخلاصــة بعملهــا لضمــان حســن إدارتهــا، فباإلضافــة إلــى قانــون الهيئــات احملليــة 
الــذي يوّفــر اإلطــار العــام إلدارة الهيئــة، أصــدرت الــوزارة مجموعــة مــن األنظمــة التــي تضمــن حســن ســير أعمــال الهيئــات احملليــة 

وإدارتهــا وهي:
النظام املالي؛ وهو نظام صادر يف العام )1999( وموقع من الوزير ولكنه غير منشور يف اجلريدة الرسمية.	 
نظــام بشــأن توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة، )رقــم 2 لســنة 1998(، وهــذا النظــام صــادر عــن الوزيــر، ولكّنــه غيــر 	 

منشــور يف اجلريــدة الرســمية، ويوجــد العديــد مــن الهيئــات احملليــة ال تعتمــده كنظــام معمــوٍل بــه.
نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة )رقــم 1 لســنة 2009( وتعديالتــه الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، وهــو مطّبــق يف كافــة الهيئــات 	 

احمللية.
نظــام األبنيــة والتنظيــم للهيئــات احملليــة )رقــم 5 لســنة 2011(، وهــو صــادر ومطبــق أيضــاً ولكّنــه يجــد عــدم القبــول مــن بعــض 	 

الهيئــات احملليــة نظــراً لوجــود خصوصيــات يف عملها.
الــى جانــب هــذه األنظمــة، أصــدرت وزارة احلكــم احمللــي دليــاًل يســّمى »دليــل رئيــس وأعضــاء الهيئــات احملليــة« يتنــاول كل 	 

مــا هــو مطلــوب عملــه مــن املجلــس البلــدي يف األمــور القانونيــة واملاليــة واحلقــوق والواجبــات والعالقــة مــع املجتمــع احمللــي.

22  ممدوح عساف، مصدر سابق
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هــل توجــد لــدى رئيــس الهيئــة احملليــة آليــات فعالــة، لإلشــراف علــى عمــل الهيئــة وعلــى املوظفــني؟ وهــل تطبــق يف الواقــع 
العملــي؟

    

إن االلتــزام بالقواعــد املاليــة واإلداريــة والتشــريعات ذات العالقــة تعتبــر مــن أهــم اآلليــات الفعالــة إلدارة عمــل الهيئــة، ومتطلبــاً 
إليجــاد آليــات تعــزز أداء القائمــن علــى اإلدارة، وتضمــن التــزام العاملــن بالقواعــد املاليــة واإلداريــة، املقــرة واملتبعــة يف عمــل 
الهيئــة، وبالتشــريعات والقوانــن ذات العالقــة، وتتوضــح هــذه القواعــد وآليــات تطبيقهــا مــن خــالل إعــداد دليــل إجــراءات العمــل، 

وقــد أصــدر ائتــالف أمــان دليــاًل يوضــح هــذه اآلليــات ومــن أهــم مــا ورد يف هــذا الدليــل مــا يلــي23:
يوضــح الدليــل تسلســل اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا يف تنفيــذ املهــام املوكلــة للعاملــن، ويشــمل ذلــك )األوصــاف الوظيفيــة ونطــاق 
اإلشــراف، والهيكليــة، وإجــراءات توريــد اخلدمــات واملشــتريات واملناقصــات، والتعاقــدات وصنــدوق النثريات، والتعليمــات املتعلقة 
ــة  ــل الهيئ ــخ( ، )واخلدمــات املقدمــة مــن قب ــر والقرطاســية .... ال ــات، التصوي ــة، االتصــاالت، املركب ــكات الهيئ باســتخدام ممتل
ــات  ــل، وأذون ــي وســاعات العم ــدوام اليوم ــة بال ــة، والتعليمــات املتعلق ــة املختلف ــر الهيئ ــات ومســؤوليات دوائ ــور، وصالحي للجمه
املغــادرة، واإلجــازات .....الــخ( وشــّدد الدليــل علــى ضــرورة توعيــة العاملــن بــه وتعميمــه، واإلجابــة عــن أيــة استفســارات حولــه، 

باإلضافــة إلــى توعيــة العاملــن بالتشــريعات والقوانــن الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة.

تعانــي بلديــة جنــن مــن بنــاٍء مؤسســي ضعيــف علــى الرغــم مــن وضــوح الهيــكل الوظيفــي فيهــا. فعلــى الرغــم مــن أنهــا تعمــل ضمــن 
هيكليــة وظيفيــة واضحــة، وبــإدارات محــددة تبــدأ بخــط إشــرايف مــن املجلــس البلــدي، ويليــه الرئيــس ثــم مديــر عــام البلديــة، 
ويتوســط املجلــس البلــدي والرئيــس، وحــدة الرقابــة الداخليــة، ويلــي مديــر عــام البلديــة، اإلدارات العامــة، ومــن ثــم األقســام، إال 
أن غالبيــة اإلدارات واملراكــز أجمعــت علــى غيــاب الصالحيــات وغيــاب التفويــض وتهميــش أدوارهــا الوظيفيــة مــن قبــل املجالــس 
ــاء إجــراء املقابــالت  ــى عــدم االنســجام يف العالقــات بــن اإلدارات، وهــذا مــا ظهــر أثن ــد منهــا باإلضافــة إل ــة يف العدي املتعاقب

داخــل البلديــة. 

إن املؤسســات ال تــدار بســهولة، خاصــة أن األنظمــة والقوانــن الفلســطينية ال تتيــح للمجلــس احمللــي، مبجــرد توليــه، أن يأتــي 
ــس  ــك، يترقــب الطاقــم التنفيــذي مــن املجل ــى الطاقــم املوجــود، ومــع ذل ــة عل ــرات جوهري بطاقمــه اخلــاص، أو أن يحــدث تغيي

البلــدي احلالــي، إيجــاد وســائل وآليــات جديــدة وفّعالــة للتعــاون مــع الطاقــم التنفيــذي لتحقيــق رؤيــة املجلــس.

2.4 اإلشراف على تقدمي اخلدمات 
مــا مــدى إشــراف مجالــس وإدارات الهيئــة احملليــة علــى موظفــي البلديــة ومــن يف حكمهــم ومــزودي اخلدمــات/ مقاولــي 

البلديــة؟ 
    

ــي مــن  ــة الت ــة الداخلي ــر وحــدة الرقاب ــة، وعب ــر عــام البلدي ــر مدي ــة عب ــي البلدي ــى موظف ــه عل ــذي رقابت ــس التنفي ميــارس الرئي
ــق: ــى حتقي ــوم عل ــرض أن تق املفت

ضمان سالمة النشاط املالي، وحسن استخدام املال العام واحملافظة على موجودات البلدية. –
التفتيش اإلداري لضمان جودة وزيادة اإلنتاجية. –
دراسة ومراجعة مدى مطابقة وانسجام النشاط املالي واإلداري والفني للقوانن واألنظمة واإلجراءات املطبقة.  –
ــة  – ــة بالسياســات املالي ــق الشــفافية والثق ــة، وحتقي ــز املصداقي ــام لتعزي ــان الشــفافية والنزاهــة والوضــوح يف األداء الع ضم

ــة للوصــول للحكــم الرشــيد. ــة والفني واإلداري

23  عمر رحال. دليل احلكم الصالح يف ادارة الهيئات احمللية. مؤسسة أمان 2014
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من جهة أخرى يلتزم اجلهاز التنفيذي بتقدمي تقرير ربعي مكتوب عن أعمال الهيئة وإداراتها، يقدم لرئيس املجلس24. –
ومن خالل املقابالت يف البلدية تبن أن اإلشراف كان متوسطاً وبحاجة إلى حتسن

 
ما مدى قيام مجلس الهيئة احمللية مبحاسبة موظفي البلدية ومن يف حكمهم ومزودي اخلدمات ومقاولي البلدية؟

    

علــى مســتوى مراقبــة املوظفــن ومحاســبتهم، واجهــت بلديــة جنــن العديــد مــن قضايــا الفســاد وتضــارب املصالــح التــي عاجلــت 
ــا جــرى التحقيــق فيهــا ومت  ــة أن بعــض القضاي ــر عــام البلدي بعضهــا وعجــزت عــن التعامــل مــع بعضهــا االخــر، فقــد أكــد مدي
حتويلهــا إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد منــذ قرابــة العامــن، ولــم تتخــذ فيهــا أي إجــراء حتــى اآلن مــا ســاعد مرتكبيهــا علــى 
ــا يشــجع اإلقــدام  ــت يف هــذه القضاي ــة أن عــدم الب ــر عــام البلدي ــرى مدي ــم، وي ــن وضعه ــة، وحتّس اســتمرار وجودهــم يف البلدي
علــى ممارســة الفســاد ويصّعــب دور البلديــة يف مكافحــة الفســاد فيهــا25.  وايضــاً هنــاك قضيــة أخــرى مثبتــة ومحالــة إلــى هيئــة 
مكافحــة الفســاد منــذ العــام 2013 ولــم تبــت فيهــا حتــى تاريخــه وهــي قضيــة اختــالس قرابــة الـــ 60.000 شــيكل مــن قبــل جابــي 

الكراجــات26.

ــر شــركات  ــاء بشــكل مباشــر، عب ــاء وامل ــة كالكهرب ــات احليوي ــزّود اخلدم ــن ت ــة جن ــات، فبلدي ــق مبــزودي اخلدم ــا يتعل ــا فيم أم
خاصــة مثــل شــركة توزيــع كهربــاء الشــمال، وســلطة امليــاه، وتعــود مســؤولية اإلشــراف والرقابــة عليهــا جلهــات مختصــة، مثــل 
ســلطة الطاقــة وســلطة امليــاه التــي تتولــى رســم السياســات العامــة. أمــا دور البلديــة يف هــذه اخلدمــات فيكــون مــن خــالل وجــود 
ممثلــن عنهــا يف مجالــس اإلدارة لهــذه اخلدمــات، وهــم علــى اتصــال وثيــق باملجلــس البلــدي، ويبقونــه علــى اطــالع دائــم فيمــا 

يتعلــق بسياســات هــذه املؤسســات. 

ويف هــذا الســياق أشــار عضــو املجلــس التشــريعي الســابق فخــري التركمــان إلــى وجــود تقصيــر يف جبايــة امليــاه والكهربــاء، مؤكــداً 
أن هنــاك حاجــة لتحقيــق اجلبايــة بشــكل متســاٍو بــن اجلميــع مــع وجــود رقابــة جيــدة علــى ذلــك. ويشــار إلــى تســجيل حــاالت 

ســرقة يف جبايــة امليــاه مــن قبــل بعــض موظفــي البلديــة27.
ويجــري اإلشــراف علــى مقاولــي البلديــة ومحاســبتهم عبــر األقســام املختصــة يف البلديــة، وحســب شــروط العقــد املبــرم معهــم، 
عــن طريــق املهنــدس امليدانــي املنتــدب مــن البلديــة للتواصــل مــع املشــروع، وبشــكل عــام أشــارت رئيــس قســم الهندســة م. شــيرين 
أبــو وعــر إلــى أن الطواقــم العاملــة يف البلديــة أصبحــت ضعيفــة بســب غيــاب احملاســبة أو املكافــأة مــن قبــل البلديــة لفتــرة طويلــة 
مــن الزمــن وغيــاب اإلجــراءات املكتوبــة، فضــال عــن غيــاب املتابعــة لتقاريــر املتابعــة أو اختفائهــا يف بعــض احلــاالت، وأضافــت 
أن البلديــة بشــكل عــام ال تعتمــد آليــة تلقــي التقاريــر الدوريــة املكتوبــة مــن قبــل مــزودي اخلدمــة أو املقاولــن، وتكتفــي بتقاريــر 
املهندســن، وأكــدت أن املجالــس الســابقة لــم تســجل أيــة حالــة ايقــاع عقوبــة علــى أيــة شــركة مخالفــة خاصــة يف مواعيــد تســليم 
املشــاريع، علــى عكــس املجلــس احلالــي الــذي أوقــع عقوبتــْن علــى مقاولــْن منــذ توليــه رئاســة البلديــة، وأكــدت أنــه يتــم إلــزام 

املقــاول بعقــود صيانــة ملــا بعــد التنفيــذ28.

 مــدى شــفافية األنظمــة والقوانــني التــي لهــا عالقــة باحلــرف والصناعــات وتطبيقهــا بفاعليــة؟ وهــل هنــاك عمليــات تفتيــش 
دوريــة مــن قبــل املجلــس البلــدي علــى احلــرف والصناعــات؟

24  عساف. مدير عام البلدية. مصدر سابق
25  املصدر السابق

26  علي أبو مرار . رئيس وحدة الرقابة الداخلية، مقابلة شخصية بتاريخ 2017/6/17
27  يف ورشة عمل بعنوان »نحو تعزيز املساءلة الرسمية واملجتمعية حملاربة الفساد يف بلدية جنن«، عقدها مركز شمس بالتعاون مع مؤسسة 

فريدرش ناومان بتاريخ 2016/8/24. قاعة غرفة جتارة وصناعة جنن
28  املهندسة شيرين ابو وعر. رئيسة قسم الهندسة يف بلدية جنن. مقابلة شخصية بتاريخ 2017/6/17



29

نظام النزاهة احمللي يف بلدية جنني

    

نــص قانــون الهيئــات احملليــة، علــى أن مــن بــن مهــام املجلــس احمللــي، تنظيــم احلــرف والصناعــات وتعيــن أماكــن خاصــة لــكل 
صنــف منهــا، ومراقبــة احملــالت واألعمــال املقلقــة للراحــة أو املضــرة بالصحــة العامــة.

وتنّظــم احلــرف والصناعــات يف فلســطن، بالقانــون األردنــي بشــأن احلــرف والصناعــات )رقــم 16 لســنة 1953(، وقــد نــص 
القانــون لغايــات الرقابــة علــى أنــه يحــق ألي مفتــش مــن مفتشــي البلديــة فّوضــه املجلــس البلــدي أو أمــره كتابــًة أن يقــوم بالتفتيــش 

علــى احلــرف والصناعــات، يف األماكــن الواقعــة ضمــن منطقــة البلديــة أو املجلــس البلــدي.29
وعندمــا أصــدرت الســلطة الوطنيــة قانــون الصناعــات، مت ضــم احلــرف والصناعــات ضمــن بنــود القانــون كإحــدى صالحيــات 
وزارة االقتصــاد الوطنــي، ولــم يعمــل املشــّرع علــى فــّض التداخــل بــن صالحيــات الهيئــات احملليــة وصالحيــات وزارة االقتصــاد 

الوطنــي فيمــا يتعلــق باحلــرف والصناعــات.
كمــا لــم تعمــل وزارة احلكــم احمللــي علــى إصــدار نظــام أو تعليمــات تبــّن حــدود صالحيــات الهيئــات احملليــة فيمــا يتعلــق باحلــرف 
والصناعــات. وأيضــا لــم تعتمــد الهيئــات احملليــة أي أنظمــة تصــدر عــن مجالســها لتنظيــم هــذا القطــاع، لذلــك بقيــت الهيئــات 
احملليــة يف حالــة صــراع مــع وزارة االقتصــاد يف تطبيــق البنــود اخلاصــة باحلــرف والصناعــات، كمــا هــو احلــال مــع العديــد مــن 

املؤسســات التنفيذيــة التــي تتداخــل مــع عمــل الهيئــات.  
تقــوم البلديــة بعمليــات اإلشــراف علــى أصحــاب احلــرف والصناعــات ولكــن بشــكل غيــر دوري، كمــا مارســت البلديــة صالحياتهــا 
يف كثيــر مــن احلــاالت املخالفــة، إال أن البلديــة تواجــه إشــكالية عــدم االلتــزام بدفــع الرســوم احملــددة لهــذه احلــرف علــى ســبيل 

املثال.
إن عــدم اصــدار قوانــن واجــراءات توضــح حــدود الصالحيــات وتفــض التداخــل بــن اجلهــات التنفيذيــة والهيئــات احملليــة، وعــدم 
التــزام األطــراف املختلفــة )الــوزارة املختصــة والهيئــة التنفيذيــة للمجلــس البلــدي( مبســتوى املســؤوليات والصالحيــات بينهمــا 

ســيؤثر علــى فعاليــة الرقابــة يف هــذا القطــاع.
 

احلكم
2.6 شفافية املوازنة

هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطّلب نشر املوازنة السنوية؟ 
    

فيمــا يتعلــق مبوازنــات الهيئــات احملليــة قامــت وزارة احلكــم احمللــي بإصــدار »النظــام املالــي للهيئــات احملليــة« يف نيســان مــن عــام 
)1999( وتعليمــات إعــداد املوازنــة يف عــام )2005(. 

هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلّب إعداد املوازنة بالتعاون مع املجتمع احمللي؟ 
    

نظمــت املــادة 31 مــن قانــون الهيئــات احملليــة إعــداد واقــرار املوازنــة، وقــد اقتصــرت املــادة املتعلقــة بإعــداد املوازنــة علــى املجلــس 
احمللــي وإقرارهــا مــن الوزيــر دون ذكــر دور للمجتمــع احمللــي فيهــا حيــث نصــت: “توضــع للهيئــة احملليــة موازنــة ســنوية يعمــل بهــا 

بعــد إقرارهــا مــن قبــل املجلــس وتصديقهــا مــن قبــل الوزيــر ويجــوز وضــع مالحــق للموازنــة بالطريقــة نفســها«.
ــات  ــب بــالغ إعــداد املوازن ــة يف كت ــات احمللي ــر هــذه النصــوص اذ )أوصــت( الهيئ ــى تطوي ــي عل ــت وزارة احلكــم احملل ولكــن عمل

29  قانون احلرف والصناعات االدرني رقم 16 لسنة 1953
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الســنوية بــأن تقــوم الهيئــة احملليــة بعــرض مشــروع املوازنــة يف اجتمــاع موســع مــع األهالــي واملؤسســات وأن تناقــش األبــواب قبــل 
املصادقــة عليهــا بصــورة نهائيــة مــن املجلــس البلــدي.

هل توجد تشريعات وأنظمة تطلب من الهيئة احمللية إعداد موازنة مبسطة تكون مفهومة للمواطنني؟ 
    

ال يوجد

هل هناك أدلة إلعداد ونشر املوازنة؟ وهل هي مفهومة للمواطنني؟ 
    

أصــدرت وزارة احلكــم احمللــي دليــال لرؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة، وهــو منشــور علــى الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة احلكــم 
احمللــي، ويحتــوي علــى دليــل إعــداد املوازنــات، يقــدم شــرحاً شــاماًل عــن مفهــوم املوازنــة وعــن مفاهيــم املوازنــة التشــغيلية، 
واملوازنــة الربحيــة، واملوازنــة اإلمنائيــة، وهيــكل املوازنــة العــام، ومرفقــات املوازنــة، ومراحــل إعدادهــا، واألطــراف الرئيســية يف 
إعــداد املوازنــة ومراحــل التصديــق عليهــا وتعديلهــا إذا لــزم األمــر، وكيفيــة تطبيقهــا والرقابــة عليهــا، ووجــوب تقــدمي احلســاب 

اخلتامــي بطريقــة مبســطة ومفهومــة30.

 مساءلة اجلهاز التنفيذي/ الرئيس التنفيذي.

مدى فعالّية وانتظام اجلهاز التنفيذي يف تقدمي تقارير دورية للمجلس البلدي؟ 
    

أكــد مديــر عــام البلديــة أن اجلهــاز التنفيــذي يلتــزم بإعــداد التقاريــر الربعيــة للمجلــس، وأشــار رئيــس املجلــس بأنــه يقــوم بتقــدمي 
موجــٍز شــفهي مبجريــات أعمــال الهيئــة علــى مــدار األســبوع يف كل جلســة مجلــس، حيــث يعقــد املجلــس البلــدي اجتماعاتــه بواقــع 
)4( اجتماعــات شــهرية، ويعقــد االجتمــاع األســبوعي للمجلــس بجــدول أعمــال محــدد ويجــري إعــداد محضــر خــاص مبجريــات 

االجتمــاع والقــرارات الصــادرة عنــه.
وعلــى الرغــم مــن انتظــام تقــدمي رئيــس املجلــس تقاريــر أســبوعية شــفهية، إال أنــه ال يقــدم تقاريــر شــهرية مكتوبــة عــن أعمــال 

املجلــس البلــدي ونشــاطاته وخططــه، وهــي الطريقــة األفضــل لتعزيــز مبــدأ املســاءلة.

 النزاهة

مــدى وجــود واعتمــاد أنظمــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس التنفيــذي مثــل مدونــات الســلوك، أو نظــام أو تعليمــات تلقــي الهدايــا 
واإلبــالغ عــن الفســاد وجتنــب تضــارب املصالــح

    

ال يوجــد حتــى اآلن مدونــات ســلوك خاصــة برئيــس املجلــس البلــدي، ولكــن هنــاك العديــد مــن النصــوص القانونيــة التــي تضمــن 
نزاهــة رئيــس املجلــس البلــدي وردت يف قانــون الهيئــات احملليــة ويف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2 لســنة 2017 بشــأن نظــام رؤســاء 

وأعضــاء الهيئــات احملليــة 

30  وزارة احلكم احمللي. دليل رؤساء وأعضاء الهيئات احمللية. رام اهلل 2005
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املشاركة املجتمعية: 
مدى مشاركة املواطنني يف التخطيط وحتديد بنود املوازنة  

    

ال يوجد مشاركة للمواطنن يف إعداد املوازنة اخلاصة ببلدية جنن.

 هل يتم عقد اجتماعات دورية يف جلسات مفتوحة يشارك بها املواطنني؟ 
    

ال يتم عقد اجتماعات دورية يف جلسات مفتوحة يشارك بها املواطنون 
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3. النظام الهيكلي

القدرة
الدور
الحكم

تعمــل بلديــة جنــن بهيكليــة واضحــة تكفــل املســاءلة والرقابــة واإلشــراف علــى العاملــن مــن قبــل رئيــس وأعضــاء املجلــس، ولكــن 
ــة ال  ــة عالي ــة مــن مديوني ــي البلدي ــة، وتعان ــن موظفــي البلدي ــات وعــدم االنســجام ب ــة ضعيفــة بســبب تهميــش الصالحي بفعالّي
تتناســب وتصنيفهــا كإحــدى البلديــات الكبــرى يف فلســطن، وال تتوفــر لــدى البلديــة املــوارد املاليــة والبشــرية األساســية والبنــى 
التحتيــة التــي حتّصنهــا وحتميهــا مــن العجــز املالــي. كمــا وتعانــي البلديــة مــن إشــكاليات عاليــة يف إجــراءات التوظيــف تنطــوي 
علــى العديــد مــن التدخــالت واحملســوبية والواســطة، األمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى حيادّيــة موظفــي البلديــة وعــدم قدرتهــم 
علــى مقاومــة االنحيــاز أليــة ضغوطــات فصائليــة. وتتقيــد البلديــة بأنظمــة املشــتريات الصــادرة عــن الــوزارة، وبنظــام جمــع 
ضرائــب ورســوم محوســب لكنــه لــم يَُحــْل دون تســجيل بعــض حــاالت االختــالس مــن قبــل بعــض اجلبــاة. وتعمــل البلديــة أيضــاً 
بأنظمــة ترخيــص صــادرة عــن مجلــس الــوزراء لــم تفّصــل بإجــراءات مكتوبــة مــن قبــل البلديــة للتســهيل علــى املواطنــن وذوي 
العالقــة. مــن جانبهــا لــم تواظــب البلديــة علــى نشــر قراراتهــا أو محاضرهــا أو تقاريرهــا اإلداريــة واملاليــة الدوريــة؛ كمــا ال يدعــم 
نظــام الهيئــة فــرص تنفيــذ املشــاركات املجتمعيــة يف اتخــاذ القــرارات، وحتــى تاريخــه ال يوجــد مدونــات ســلوك للعاملــن يف البلدية 
مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة يعمــل علــى تعزيــز نزاهــة املوظفــن يف الهيئــات احملليــة بشــكل عــام.

القدرة
3.1 مصادر كافية

وجود مصادر مالية، بنية حتتية، موارد بشرية، توفر خدمات متنوعة؟
    

تعتبــر بلديــة جنــن مــن البلديــات الكبــرى يف فلســطن، ومــع ذلــك أكــد )الســيد ممــدوح عســاف( مديــر عــام البلديــة، أن املــوارد 
املاليــة يف البلديــة ال تغطــي فاتــورة الرواتــب الشــهرية البالغــة مليــون وســتمائة ألــف شــيكل31. 

حيــث  املالــي  االنهيــار  حافــة  علــى  تقــف  وهــي  مهترئــة  حتتيــة  بنيــة  مــن  تعانــي  البلديــة  أن  البلديــة  رئيــس  وأضــاف 
الــذي  الــوزراء  مجلــس  قــرار  حســب  خدماتهــا  تطويــر  علــى  قدرتهــا  دون  حتــول  بطريقــة  الديــون  عليهــا  تتكــّدس 
علــى  املتراكمــة  الديــون  وتبلــغ  ديونهــا.  جتــدِول  لــم  مــا  الدولــة  مــن  مشــاريع  علــى  احلصــول  مــن  مــن  بلديــة  أي  منــع 
الكهربــاء،  لشــركة  متراكمــة  ديــون  شــيكل  مليــون   67 وحوالــي  شــيكل،  املليــون  ونصــف  مليــون   34 قيمتــه  مــا  البلديــة 
ومنشــآت. شــوارع  مــن  للبلديــة  أعمــاالً  ينّفــذون  الذيــن  واملقاولــن  للمورديــن  ديــون  شــيكل  املليــون  ونصــف  ماليــن   و5 
وأضــاف رئيــس البلديــة أن الســبب الرئيــس الرتفــاع الديــون هــو ضعــف اجلبايــة التــي أدت الــى تراكــم الديــون، مؤكــدأ أن الديــون 

املتراكمــة انعكســت علــى مســتوى اخلدمــات املقّدمــة للمدينــة خصوصــاً خدمــات البنيــة التحتيــة.32

31  عساف. مصدر سابق
32  برنامج ساعة رمل. http://www.wattan.tv/tv/200390.html. مقابلة تلفزيونية بتاريخ 2017/3/18
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3.2 االستقاللية.
هل هناك أحكام قانونية حتّصن إجراءات وسياسات التوظيف من التأّثر مبظاهر الفساد كالواسطة واحملسوبية واحملاباة؟

    

 يســري علــى موظفــي بلديــة جنــن، كباقــي املجالــس احملليــة، نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة؛ وعلــى الرغــم مــن عــدم تضمــن 
النظــام أحكامــاً ذات عالقــة بالتحصــن مــن التأّثــر مبظاهــر الفســاد كالواســطة واحملســوبية واحملابــاة بشــكل صريــح، إال أن 
املــادة )44( منــه نصــت علــى أن مــا لــم يــرد بشــأنه نــص يف هــذا النظــام، تطّبــق عليــه أحكام قانــون اخلدمــة املدنيــة، ولوائحــه 
التنفيذيــة الســارية بقدر مــا ينطبــق عليهــم مــن أحــكام؛ وينّظــم قانــون اخلدمــة املدنيــة ولوائحــه عمليــة التعيــن باإلعــالن عــن 

الوظائــف اخلاليــة، وباملســابقات الشــفهية والكتابّيــة، وجلــان اختيــار املوظفــن.

 هل يتم االلتزام باالحكام القانونية يف إجراءات التوظيف يف املجلس احمللي؟ 
    

علــى الرغــم مــن ســريان نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة علــى البلديــة إال أن املجالــس الســابقة للبلديــة لــم تلتــزم بــه، وتعانــي 
البلديــة مــن إشــكاليات هائلــة يف مجــال التوظيــف عبــر املجالــس املتعاقبــة والتــي ميكــن تلخيصهــا كمــا جــاءت علــى لســان مديــر 

عــام البلديــة علــى النحــو التالــي: 
إشــكاليات التعيينــات مــا قبــل العــام 2000 ومــا بعــده: مت تعيــن 250 موظفــاً قبــل العــام 2000 بعقــود حســب احلاجــة، وجــرت 
هــذه التعيينــات دون األصــول املرعّيــة يف التوظيــف مــن )إعالنــات أو مســابقات أو تنافــس(، وبعــد العــام 332000 ُطلــب مــن رئيــس 
البلديــة تعيــُن مــا يقــارب الـــ 750 موظفــا علــى عقــود البطالــة، وبعــد ذلــك جــرى تثبيتهــم بعقــود مياومــة، ويف هــذه العمليــة – 
تعيــن ال 750 موظفــا – دخلــت آليــات الواســطة واحملســوبية يف تثبيــت العديــد مــن االشــخاص غيــر األكفــاء، وظهــرت أيضــاً 

إشــكاليات عــدم االلتــزام الوظيفــي، والتغّيــب عــن مراكــز العمــل، أو ازدواجيــة العمــل خــارج البلديــة يف بعــض احلــاالت.
ــس  ــل مجل ــا بشــكل خــاص مــن قب ــن، جــرى دراســة حالته ــة جن ــة اخلاصــة ببلدي ــد اســتنزاف املوازن ــام 2006 ومــع تزاي يف الع
الــوزراء بهــدف معاجلــة وضعهــا القائــم، فتــم فصــل 726 موظفــا مــن البلديــة وخصــص لهــم مبلــغ 1000 شــيكل علــى بنــد البطالــة. 
هــذا الفصــل أدى إلــى عجــز يف بعــض أقســام البلديــة، وجــرت إضرابــات مــن قبــل املوظفــن املفصولــن. وبعــد مراجعــة مجلــس 

الــوزراء للموضــوع مــرة أخــرى، أُعيــد منهــم 200 موظــف.
العدد احلالي ملوظفي البلدية هو )325( موظفاً مثبتاً، و )55( موظفاً بعقود ميامة، والباقي متقاعدون.

كمــا أشــار العديــد مــن املشــاركن يف الورشــة التــي عقدتهــا مؤسســة شــمس حــول تعزيــز املســاءلة الرســمية واملجتمعيــة حملاربــة 
الفســاد يف بلديــة جنــن إلــى أن البلديــة تخضــع باســتمرار المــالءات بعــض عناصــر القــوى اخلارجيــة يف ملــئ شــواغر وظيفيــة 
داخــل البلديــة بغــض النظــر عــن شــروط ومعاييــر التوظيــف، والكثيــر مــن عمليــات التوظيــف بالعقــود تتــم بــدون موافقــة وزارة 

احلكــم احمللــي والتــي هــي اجلهــة ذات االختصــاص34.

إلى أي مدى يؤدي الطاقم التنفيذي مهامه بحيادية، ومن دون ضغوطات سياسية، او غير شرعية؟ 
    

يعتبــر موظفــو الهيئــة احملليــة موظفــن محايديــن ومهنيــن، وتعتبــر الوظيفــة الدائمة يف املؤسســات التي تتغير إدارتهــا باالنتخابات 
إحــدى معاييــر حياديــة املوظفــن ألنهــم يعملــون للمؤسســة وليــس للحــزب؛ وقــد أوضــح مديــر عــام البلديــة، فيمــا يتعلــق مبــدى 

33  يرتبط التأريخ مبا بعد العام 2000 باالجتياحات االسرائيلية جلنن
34  ورشة عمل بعنوان »نحو تعزيز املساءلة الرسمية واملجتمعية حملاربة الفساد يف بلدية جنن«، عقدها مركز شمس بالتعاون مع مؤسسة فريدرش 

ناومان بتاريخ 2016/8/24 . قاعة غرفة جتارة وصناعة جنن 
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حياديــة ومهنيــة املوظفــن، أن املوظفــن هــم جــزءٌ مــن النســيج املجتمعــي الــذي يحتــوي علــى عالقــات اجتماعيــة ووالءات 
متشــابكة، ولكــن يصــار قــدر اإلمــكان إلــى ضبــط ظاهــرة الــوالءات يف البلديــة، مــع التأكيــد علــى وجــود وثيقــة شــرف للموظفــن 

تنــص علــى ضمانــات تعــّزز حياديتهــم ولكنهــا غيــر مفّعلــة وغيــر معمــول بهــا. 
ــة يف امــالءات التعيينــات يف املجلــس البلــدى  وبالنظــر إلــى طــرق التوظيــف التــي مت تناولهــا آنفــاً، فــإن تدّخــل القــوى اخلارجّي
يشــكل تهديــداً حلياديــة املوظفــن وجهــة والئهــم، وهــذا مــا مت تأكيــده يف ورشــة العمــل املنعقــدة مــن قبــل مركــز شــمس35 مــن قبــل 
العديــد مــن املشــاركن الذيــن أفــادوا بــأن البلديــة تشــهد نزاعــاً مــن قبــل األعضــاء فيمــا بينهــم علــى اســتقطاب وكســب والءات 

املوظفــن علــى اختــالف مســتوياتهم.

الدور
3.3 الشفافية والنزاهة يف نظام املشتريات العامة

هــل يوجــد نظــام مكتــوب للمشــتريات والعطــاءات؟ هــل يتــم االلتــزام بأحــكام نظــام العطــاءات واملشــتريات يف الواقــع العملــي 
بحيــث يتــم تنظيــم العمــل وضمــان النزاهــة واملنافســة يف عمليــة اســتدراج واختيــار العــروض والعطــاءات؟

    

تعمــل الهيئــات احملليــة بنظــام “توريــد وتنفيــذ األعمــال يف الهيئــات احملليــة” الصــادر عــن وزيــر احلكــم احمللــي يف عــام 1999، 
وهــو غيــر منشــور يف اجلريــدة الرســمية.

ويتميــز هــذا النظــام باحتوائــه علــى توجيهــات عامــة إلرشــاد موظفــي الهيئــات احملليــة عنــد تأديتهــم مهامهــم يف عمليــات التوريــد، 
ــد بتعليمــات وإجــراءات العطــاءات مــن حيــث: شــروط  ــى التقّي ــاٍت مــن أجــل شــفافية ونزاهــة التوريــد ويشــّدد عل ويقــّدم ضمان
اإلعــالن، وإجــراءت التقــدمي، وشــروط الدخــول، ومواصفــات صنــدوق العطــاءات، وإبــالغ وزارة احلكــم احمللــي، وجلنــة فتــح 
العطــاءات، وشــروط فتحهــا، وجلنــة تقييمهــا، وجلنــة البــت، والتأمينــات عليهــا، والتأخيــر والتوقــف واالنســحاب، وتعليمــات 

االســتالم األولــي واالســتالم النهائــي.
وتتشــكل جلنــة العطــاءات مــن رئيــس املجلــس البلــدي، ومديــر عــام البلديــة، ومديــر الرقابــة الداخليــة، وممثــل عــن وزارة احلكــم 
احمللــي، وممثــل عــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وتكــون جلســات فتــح العطــاءات علنّيــة وبحضــور الشــركات املتنافســة، أمــا 
فيمــا يتعلــق باحلــد مــن تضــارب املصالــح، فيُحظــر علــى رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي وأقاربهــم مــن الدرجــة األولــى دخــول 

العطــاءات. 
وأشــار مديــر قســم املشــتريات يف بلديــة جنــن إلــى أن البلديــة تلتــزم بالنظــام املذكــور أعــاله يف كافــة أعمــال الشــراء وتوريــد 

ــة. ــذ األعمــال يف البلدي وتنفي

3.4 دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية
مــا مــدى وجــود نظــام أو إجــراء فّعــال يف عمــل الهيئــة يدعــم تنفيــذ وتنظيــم لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة والتفاعــل واملشــاركة 

يف اتخــاذ القــرارات؟ وهــل يتــم االلتــزام بذلــك النظــام علــى أرض الواقــع؟
    

لــم ينــص القانــون علــى ضــرورة وأهميــة مبــادرة الهيئــات احملليــة إلــى عقــد جلســات اســتماع، يدعــو فيهــا املجلــس احمللــي مواطنيــه 
لســماع آرائهــم وتعليقاتهــم واحتياجاتهــم والــرد علــى استفســاراتهم، حــول قضايــا اســتراتيجية ذات مصلحــة عامــة قبــل املضــي 
يف اتخــاذ القــرار، وكذلــك ال يوجــد تقاليــد عمــل تاريخيــاً ملثــل هــذه اجللســات العامــة التــي تتيــح املشــاركة وتعــزز مــن املســؤولية 

35  املصدر السابق
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االجتماعيــة للمواطنــن جتــاه هيئــات احلكــم احمللــي، وتعــّزز خــط املســاءلة مــن قبــل املواطنــن لهيئتهــم احملليــة36، ولكــن مــع تزايــد 
االهتمــام بــدور املواطــن يف املســاءلة املجتمعيــة للهيئــات احملليــة، قامــت وزارة احلكــم احمللــي يف العــام 2010 بالتعــاون مــع الـــ 
GIZ بإعــداد ورقــة سياســات خاصــة بتعزيــز ومأسســة املشــاركة املجتمعيــة يف أعمــال الهيئــات احملليــة الفلســطينية، كمــا ضّمــن 
مجلــس الــوزراء »نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة لســنة 2017« بنــداً خاصــاً مبهــام أعضــاء املجلــس بترســيخ 
العالقــات وتعزيزهــا مــع املجتمــع املدنــي أفــراداً ومؤسســات، ويشــكل هــذا النــص نقلــة نوعيــة يف مفهــوم العالقــة بــن الهيئــات 

احملليــة واملواطنــن37.

ــز مــن املؤسســات الرســمية  ــة، بتحفي ــى املشــاركة املجتمعي ــة إل ــس احمللي ــة تنّبهــت املجال ــة الثاني ــات احمللي ــات الهيئ ــد انتخاب بع
ــة جنــن  ــم يســبق لبلدي ــى تاريخــه ل ــم، فحت ــٍل للتعمي ــر قاب ــي، فأخــذت مبمارســتها، وهــذا التوجــه غي ومؤسســات املجتمــع املدن
أن نفــّذت أيــة لقــاءات مجتمعيــة38، واملجلــس احلالــي فقــط بــادر إلــى تشــكيل جلــان األحيــاء لكّنهــا لــم تنّفــذ أي اجتمــاع حتــى 

تاريخــه39.

3.5 جمع الضرائب

هل توجد آليات واضحة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم والتي تشمل كافة فئات املجتمع؟ 
    

تنقســم الضرائــب احملليــة يف فلســطن بحســب جهــة اجلبايــة إلــى نوعــن: ضرائــب ورســوم يتــم جبايتهــا بشــكل مباشــر مــن قبــل 
الهيئــات احملليــة نفســها، وضرائــب يتــم جبايتهــا مــن قبــل احلكومــة، ممثلــة بــوزارة املاليــة حلســاب الهيئــات احملليــة مثــل ضريبــة 
األمــالك. مقابــل هــذه اجلبايــة تخصــم احلكومــة نســبة مئويــة مقابــل نفقاتهــا اإلداريــة، وتعانــي جبايــة املــوارد املاليــة مــن عــدم 
االنتظــام، كمــا أنهــا ال تلقــى جتاوبــاً مــن قبــل املواطنــن يف حالــة الضرائــب والرســوم املباشــرة، إلــى جانــب عــدم االنتظــام يف 
ــة الضرائــب غيــر املباشــرة، ويتحمــل  حتويــل هــذه األمــوال يف أغلــب األحيــان مــن قبــل احلكومــة إلــى الهيئــات احملليــة يف حال
مســؤولية هــذا اخللــل يف التحويــل كل مــن وزارة املاليــة ووزارة احلكــم احمللــي، كمــا ويالحــظ أيضــا أن النســب املخصصــة للهيئــات 
احملليــة مــن واردات الضرائــب التــي جتبيهــا احلكومــة محــدودة، حيــث أنهــا اســتقطبت لنفســها اجلــزء األكبــر مــن الــواردات بينمــا 

أبقــت جــزءاً صغيــراً للهيئــات احملليــة، تــوزع بالنســب التــي تقررهــا احلكومــة 40. 

هــل نظــام جمــع الضرائــب والرســوم يحمــي أو يكفــل احلــد مــن/ جتنــب حــاالت التالعــب، االبتــزاز واحملســوبية؟ وهــل يتــم 
تطبيــق ذلــك عمليــًا؟

    

أشــار مديــر عــام البلديــة إلــى أن نظــام جمــع الضرائــب والرســوم يف البلديــة يجــري بطريقــة محوســبة، وهــو مراقــب بشــكل جيــد 
ايضــا، برغــم وقــوع بعــض احلــاالت التــي أتاحــت الفرصــة ألحــد جبــاة الرســوم الختــالس أمــوال قــام بجبايتهــا. 

36  بالل البرغوثي، مصدر سابق
37  قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2017، مصدر سابق

38  عساف. مدير عام البلدية، مصدر سابق
39  غالي. رئيس املجلس البلدي، مصدر سابق

40  صالح عبد العاطي، مصدر سابق
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3.6
هل هناك أنظمة وقوانني واضحة تنّظم منح رخص البناء والضرائب والرسوم؟ 

    

أصــدر مجلــس الــوزراء قــرار رقــم )6( لســنة 2011 بنظــام األبنيــة والتنظيــم للهيئــات احملليــة، حيــث نــص هــذا النظــام علــى جوانــب 
تنظيــم البنــاء ومنــح الرخــص والرســوم املمنوحــة لــه، ففــي املــادة رقــم )5( ربــط النظــام منــح الرخصــة بدفــع الرســوم املقــررة 
وفقــاً ألحــكام النظــام، وأيضــاً نّظــم آليــات دفــع الرســوم يف حــال عــدم املباشــرة بالترخيــص ملــدة ســنة، كمــا منــح صالحيــة تعديــل 
الرســوم فقــط ملجلــس الــوزراء بتنســيب مــن املجلــس األعلــى للبنــاء؛ ولضبــط فــرض الرســوم احُلــق بالنظــام جــداول حــددت بهــا 

رســوم كل رخصــة متنحهــا الهيئــة احملليــة.

هل يتم االلتزام العملي بأنظمة منح تراخيص البناء؟ ما هي آليات الرقابة واملساءلة على تطبيق منح التراخيص؟ 
    

شــهدت مدينــة جنــن منــذ ســنوات الكثيــر مــن التعّديــات والبنــاء دون ترخيــص نتيجــة ضعــف الرقابــة واملتابعــة مــن قبــل املجالــس 
الســابقة علــى هــذا الصعيــد، األمــر الــذي أّثــر علــى البنيــة التحتيــة للمدينــة، مــا تســبب بالعديــد مــن اإلشــكاليات كانقطــاع التيــار 
الكهربائــي عــن أكثــر مــن جتمــع ســكاني نتيجــة عــدم متّكــن البلديــة وطواقــم الكهربــاء مــن تزويــد املناطــق بالتمديــدات الالزمــة 

بســبب هــذه التعّديــات.

وعلــى الرغــم مــن عــدم محاســبة املجلــس احلالــي جلهــات االختصــاص املســؤولة عــن منــح التراخيــص، إاّل أنهــا شــرعت بتصويــب 
أوضــاع املدينــة، وبــدأت بإزالــة التعديــات واألبنيــة غيــر املرّخصــة بكافــة أشــكالها، حيــث أكــد رئيــس املجلــس البلــدي علــى أن 
البلديــة اســتنفذت كافــة اإلجــراءات القانونيــة بإخطــار املخالفــن مــع تبليغهــم شــفوياً بإزالــة التعّديــات، ووجهــت البلديــة عــّدة 
مناشــدات جلميــع أصحــاب األبنيــة واحملــاّلت التجاريــة املخالفــة للتعــاون مــع طواقــم البلديــة واملبــادرة بإزالــة املخالفــات وعــدم 
التعــّدي علــى حــدود الشــوارع واألرصفــة، وأّكــد أن الهــدف مــن إزالــة التعّديــات واإلنشــاءات هــو تطبيــق القانــون علــى املتعّديــن 
ــار  ــف نســمة للتخلص مــن مشــكلة االنقطاعــات املتكــررة للتي ــي 60 أل ــة ويخــدم حوال ــاء رئيــس يغــذي املدين وإقامــة خــط كهرب

الكهربائــي41.

احلكم
3.7 شفافية اإلدارة.

هل تتوّفر األحكام القانونية التي تؤّكد على شفافية املعلومات حول النشاطات والقرارات الصادرة؟ 
    

متّثــل مســألة نشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة للهيئــات احملليــة شــكاًل مهمــاً مــن أشــكال الشــفافية، ومبراجعــة اإلطــار التشــريعي 
ــور وخصوصــاً  ــر للجمه ــك التقاري ــى نشــر تل ــص عل ــم ين ــي، ول ــم احملل ــى وزارة احلك ــر إل ــك التقاري ــدمي تل ــى بتق ــه اكتف جنــد أن
املواطنــن املقيمــن يف النطــاق اجلغــرايف للهيئــة احملليــة؛ ويف هــذا اإلطــار لــم يتطــرق اإلطــار التشــريعي أيضــاً ملســألة املواقــع 
اإللكترونيــة للهيئــات احملليــة، والتــي تعــزز مــن مفهــوم الشــفافية لكونهــا مــن الوســائل الســهلة وغيــر املكلفــة لنشــر املعلومــة، كمــا 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/06/18/1060791.html#ixzz4rMNxbHa5  41
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تســاعد املواطــن يف احلصــول علــى املعلومــة واالّطــالع عليهــا بأيســر الطــرق42؛ وعلــى العمــوم لــم يشــّرع بعــد يف فلســطن قانــوٌن 
ينّظــم حــق احلصــول علــى املعلومــات.

ما مدى نشر وتوّفر املعلومات على أرض الواقع؟ وهل هي متوّفرة باستمرار؟ 
    

باالّطــالع علــى الصفحــة الرســمية لبلديــة جنــن تبــّن أن البلديــة توقفــت عــن نشــر بياناتهــا الرســمية منــذ العــام 2015، فآخــر 
حتديــث لنشــر اخلطــة االســتراتيجية هــو 2015، وآخــر حتديــث لنشــر املوازنــة والــذي اقتصــر علــى نشــر صفحــة واحــدة 
ــة املصــادق عليهــا كان يف العــام 2015، وكذلــك األمــر بالنســبة لقــرارات املجلــس البلــدي ومحاضــر  منهــا وهــي ملخــص املوازن
اجتماعاتــه 43؛ أمــا عــن التقاريــر اإلداريــة واملاليــة، فحتــى تاريخــه، ال يجــري نشــرها علــى الصفحــة اإللكترونيــة، أمــا التقاريــر 

ــي وال يجــري نشــرها للمواطنــن أيضــاً. ــوزارة احلكــم احملل ــدي ل الســنوية فيقدمهــا املجلــس البل
ــى  ــّي حتــى تاريخــه، وهــو ليــس مدرجــا عل ــة أي اجتمــاع علن ــم تعقــد البلدي ــدي، ل ــة اجتماعــات املجلــس البل ــق بعلنّي وفيمــا يتعل

ــة ايضــا. ــا احلالي خططه

3.8 مساءلة موظفي البلدية ومن يف حكمهم ومزودي اخلدمات العامة

هــل تتوفــر األحــكام القانونيــة التــي تؤكــد علــى انتظــام إعــداد التقاريــر الدورّيــة مــن موظفــي البلديــة ومــن يف حكمهــم ومــزودي 
اخلدمــة املقدمــة خاصــة مــن القطــاع اخلاص؟

    

ال توجد نصوص قانونّية تُلزم موظفي البلدية أو من يف حكمهم أو مزودي اخلدمات بتقدمي التقارير الدورية عن أعمالهم.

مدى إعداد التقارير على أرض الواقع ومدى فعالّيتها؟ 
    

ال يوجــد تقاريــر تُقــدم مــن قبــل مــزودي اخلدمــة يف القطــاع اخلــاص وال علــى صعيــد املوظفــن، فقــد أشــار مديــر عــام البلديــة 
إلــى أن ملخصــات شــفهية تقــدم مــن قبــل رؤســاء األقســام يف االجتماعــات األســبوعية وهــي ال توّثــق مبحاضــر، بينمــا يجــري 

جتميــع تقاريــر ربعيــة مــن قبــل اإلدارات ليتــم تقدميهــا للمجلــس احمللــي.
ــى توثيــق املعلومــات، وبالتالــي يضعــف مســاءلة املوظفــن  ــة يؤثــر عل إن عــدم إعــداد محاضــر االجتماعــات األســبوعية والدوري

ومتابعــة عملهــم.

3.9 نزاهة مقدمي اخلدمة العامة
مــدى وجــود واعتمــاد أنظمــة تعــّزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفيــذي ومــزّودي اخلدمــة مثــل مدونــات ســلوك وتعليمــات بشــأن 

تلقــي الهدايــا واإلبــالغ عــن الفســاد؟

42  بالل البرغوثي. تقييم اإلطار التشريعي الناظم للهيئات احمللية يف فلسطن من اجل تعزيز استجابته ملتطلبات النزاهة والشفافية واملساءلة. 
أمان: 2010

http://www.emunipal.ps/jenin/index.php  43  انظر صفحة بلدية جنن
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ال توجــد مدونــات ســلوك خاصــة للطاقــم التنفيــذي، ولكــّن نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة تضّمــن مجموعــة مــن احملظــورات يف 
املــادة )28(، والتــي تعكــس سياســة التوظيــف يف الهيئــات احملليــة، التــي تســتوجب نزاهــة موظــف الهيئــة احملليــة وضمــان عــدم 

تضــارب مصاحلــه، وحتصينــه مــن احملابــاة واحملســوبية وهــذه احملظــورات هــي:
اإلتيان بعمل أو الظهور مبظهر مخٍل بشرف الوظيفة.	 
أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو امتيازاً بسبب أدائه ألعمال الوظيفة، أو أن يقبل الوعد بشيء من ذلك.	 
اإلفصاح مبعلومات أو إيضاحات عن املسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو مبقتضى تعليمات خاصة.	 
أن يحتفــظ لنفســه بأصــل أيــة ورقــة مــن األوراق الرســمية أو أن ينــزع هــذا األصــل مــن امللفــات املختصــة لالحتفــاظ بهــا ولــو 	 

كان هــو الــذي قــام بتحريــره.
أن يكون وكياًل بأجر يف القيام بأعمال للغير	 

اجلمــع بــن وظيفتــه وبــن أي عمــل آخــر، يؤديــه بالــذات أو بالواســطة، إذا كان مــن شــأنه أن يضــر بــأداء واجبــات الوظيفــة، أو 
كان غيــر متفــق مــع مــا يقتضيــه املنصــب ويــؤدي إلــى منفعــة وبوجــه خــاص:

ــه عــن  ــات أو معلومــات تصــل إلي ــا متصــاًل ببيان ــة وخاصــة مــا كان منه ــات املالي ــة أو املضارب أ( كل عمــل مــن األعمــال التجاري
ــق الوظيفــة. طري

ب( شراء العقارات أو املنقوالت التي تطرحها الهيئة احمللية للبيع.
ج( استئجار األراضي والعقارات العائدة للهيئة احمللية بقصد االستغالل.

د( االشتراك يف األعمال واملقاوالت التي يوكل إليه حتضيرها أو تنفيذها، أو احلصول على مصلحة أو قيود خاصة بها.
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4. مجلس الهيئة احمللية

القدرة
الدور
الحكم

ينظــم قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة جوانــب متويــل احلمــالت االنتخابيــة، ويحــدد مصادرهــا ويلــزم املرشــحن بتقــدمي تقاريــر 
ماليــة للجنــة االنتخابــات املركزيــة، دون النــص علــى وجــوب إعالنهــا للمواطنــن، ويف نفــس الوقــت لــم يضــع ســقفا ماليــا للدعايــة 
االنتخابيــة، كمــا أنــه ضمــن العدالــة يف الترشــح أمــام املواطنــن ونظــم املســاواة يف الوصــول إلــى اإلعــالم؛ وكنتيجــة لالنتخابــات 
ــح، والقائمــة  ــة فت ــازت القائمــة الرســمية حلرك ــث ف ــل حي ــوع الكت ــل لتن ــر ممث ــن غي ــة جن ــدي لبلدي ــس البل ــر املجل ــة يعتب احمللي
احملســوبة علــى حركــة فتــح و2 مــن املســتقلن، وهــو ممثــل مــن حيــث املــرأة، ويطغــى عليــه التمثيــل العائلــي واملناطقــي ايضــا؛ وقــد 

التــزم رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة إلــى الهيئــة العامــة ملكافحــة الفســاد. 

القدرة

4.1 توفر املصادر ونزاهة االنتخابات.
مدى توفر مصادر مالية كافية لتنفيذ حمالت الدعاية اإلعالنية؟ هل التمويل االنتخابي معلن؟ 

    

وفقــاً للمــادة )25( مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة يشــترط قانــون االنتخابــات علــى كل قائمــة انتخابيــة أن تقــدم 
للجنــة االنتخابــات -خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن نتائــج االنتخابــات النهائيــة- بيانــاً مفصــاًل ومدققــاً مــن مدقــق 
حســابات خارجــي بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصلــت عليهــا، واملبالــغ التــي أنفقتهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة، بصــرف النظــر 
عــن النتيجــة النهائيــة لالنتخابــات ســواء كانــت فائــزًة أم ال؛ ويقتصــر اإلعــالن عــن التمويــل االنتخابــي فقــط للجنــة االنتخابــات، 
ولكــن ال يوجــد نــص قانونــي يلــزم املرشــحن باإلعــالن عــن مصــادر األمــوال التــي حصلــوا عليهــا للمواطنــن، كمــا ال يلــزم القانــون 

جلنــة االنتخابــات املركزيــة بنشــر هــذه التقاريــر للعامــة.

هل توجد أحكام قانونية تنّظم مصادر التمويل وسقفه؟ 
    

يحظــر القانــون الفلســطيني علــى أيــة قائمــة انتخابيــة احلصــول علــى أمــوال حلملتهــا االنتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي داخلــي أو 
خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ســواء كانــت هــذه األمــوال نقديــة أم عينّيــة، ولــم يحــدد قانــون االنتخابــات 

احملليــة حــدود الصــرف علــى احلملــة االنتخابيــة.
أن عــدم حتديــد ســقف الصــرف علــى الدعايــة االنتخابيــة يؤثــر علــى عدالــة الفــرص بــن املرشــحن يف تنفيــذ دعاياتهــم 

االنتخابيــة، ويجعــل التنافــس بــن املرشــحن غيــر متســاٍو.

مدى تنوع وقابلية استمرار املصادر املالية؟ 
    

حــدد القانــون الفلســطيني مصــادر متويــل الدعايــة االنتخابيــة، حيــث أجــاز لــكل قائمــة انتخابيــة تلقــي التبرعــات مــن األشــخاص 
الطبيعيــن أو االعتباريــن الفلســطينين، املقيمــن يف الداخــل أو اخلــارج دون ســواهم؛ وحظــر علــى أيــة قائمــة انتخابّيــة احلصــول 
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علــى متويــل حلملتهــا االنتخابيــة مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
مدى شفافية وإعالن املتنافسن يف العملية االنتخابية فيما يتعلق مبصادر متويل الدعاية االنتخابية وحجم الصرف عليها 

 هل مت استالم تقارير مالية عن ذلك(؟ وهل هي منشورة؟
    

يشــترط القانــون علــى كل قائمــة انتخابيــة اشــتركت يف االنتخابــات، أن تقــّدم إلــى جلنــة االنتخابــات خــالل مــدة أقصاهــا شــهر 
مــن تاريــخ إعــالن نتائــج االنتخابــات النهائيــة، تقريــراً ماليــاً مفّصــاًل بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصلــت عليهــا واملبالــغ التــي 
أنفقتهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة بصــرف النظــر عــن النتيجــة النهائيــة لالنتخابــات ســواء كانــت فائــزة أم خاســرة. ولكــن القانــون 

لــم يلــزم جلنــة االنتخابــات بنشــر هــذه التقاريــر. وبالتالــي ال ســبيل للمواطــن مــن االطــالع علــى هــذه البيانــات.
وقــد أكــدت جلنــة االنتخابــات تســلمها كشــوفاً ماليــة مفصلــة مــن قبــل القوائــم االنتخابيــة املشــاركة يف االنتخابــات تضمــن تكاليــف 
حملتهــا االنتخابيــة ومصــادر متويلهــا وذلــك خــالل شــهر مــن إعــالن النتائــج النهائيــة، وأعفيــت القوائــم الفائــزة بالتزكيــة مــن 

ذلــك44، ولكــن هــذه التقاريــر غيــر منشــورة للعامــة.

املنافسة احلرة والفرص املتساوية يف الوصول إلى اإلعالم خالل احلمالت االنتخابية؟ 
    

ــة،  ــة االنتخابي ــع مراحــل العملي ــاد يف جمي ــزام اإلعــالم الرســمي موقــف احلي ــون بالت ــاً ألحــكام القان اإلعــالم الرســمي: تطبيق
حرصــت جلنــة االنتخابــات علــى إتاحــة فرصــة متســاوية ومتكافئــة جلميــع القوائــم االنتخابيــة املترشــحة لنشــر دعايتهــا يف 
اإلعــالم الرســمي، وذلــك مــن خالل االتفــاق مــع الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية على بــث دعايــة انتخابيــة 
مجانيــة ومتســاوية لــكل قائمــة انتخابيــة ترغــب بذلــك وفــق جــدول خــاص حددتــه اللجنــة بالتوافــق مــع الهيئــة. وقــد منحــت جلنــة 
االنتخابــات كل قائمــة انتخابيــة مــدة دقيقــة واحــدة لبــث دعايتهــا االنتخابيــة علــى تلفزيــون وإذاعــة فلســطن يف نفــس الوقــت 
واملســاحة الزمنيــة. حيــث وقعــت مســؤولية إنتــاج الدعايــة علــى عاتــق القائمــة نفســها بشــكل حــر، ومبــا ال يتعــارض مــع الضوابــط 

القانونيــة للدعايــة االنتخابيــة، واملواصفــات الفنيــة التــي وضعتهــا الهيئــة.45

االعــالم اخلــاص: علــى الرغــم مــن عــدم ورود ضوابــط قانونيــة لوســائل اإلعــالم اخلاصــة، إال أن اللجنة أقــّرت ضوابــط قانونيــة 
ــة يف اإلعــالم اخلــاص، أبرزهــا موعــد بدايتهــا  ــة االنتخابي ــم الدعاي لهــذه الوســائل وأضافــت بعــض اإلجــراءات الالزمــة لتنظي
ــرة  ــة. وخــالل فت ــق باإلجــراءات االنتخابي ــة مــواد تتعل ــع التحريــض والطعــن بالقوائــم واملرشــحن، وعــدم نشــر أي ونهايتهــا، ومن
الدعايــة االنتخابيــة رصــدت اللجنــة عــدداً مــن الشــكاوى واملخالفــات مــن خــالل طواقمهــا اخلاصــة مبتابعــة الدعايــة االنتخابيــة 
يف وســائل التواصــل االجتماعــي والتلفزيــون واإلذاعــات واملواقــع اإللكترونيــة. وكانت أبــرز املخالفــات والشــكاوى حــول اســتخدام 
بعــض األماكــن احملظــورة يف أعمــال الدعايــة االنتخابيــة، وممارســة الدعايــة االنتخابيــة خــارج املــدة القانونيــة احملــددة، وخاصــة 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وقــد تعاملــت اللجنــة مــع الشــكاوى واملخالفــات بالتواصــل مــع ممثلــي القوائــم46.

44  جلنة االنتخابات. تقرير االنتخابات احمللية 2017. مصدر سابق
45   جلنة االنتخابات، املصدر السابق

46   نفس املصدر
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االستقاللية.
مــدى مناعــة أعضــاء املجلــس البلــدي؟ وخصوصــًا األحــزاب األقليــة يف املجلــس مــن تدخــل القــوى اخلارجيــة )مــن خــارج 

املجلــس( يف تنفيــذ السياســات واألنشــطة؟
    

تعــرض مجلــس بلديــة جنــن ألكثــر مــن محاولــة للتأثيــر عليــه يف اتخــاذ قــرارات حــول تنفيــذ بعــض اإلجــراءات، وهــذا نتيجــة عــدم 
حتصــن أعضائــه بأيــة نصــوص قانونيــة حتميهــم مــن تدخــل أو ضغــط القــوى اخلارجيــة، ولكــن أكــد رئيــس املجلــس البلــدي أن 

املجلــس لــم يتأثــر بهــذه الضغوطــات.

هل يتمتع أعضاء املجلس البلدي باحلرية الكاملة عند اتخاذ القرارات؟ أم أنهم ملزمون بسياسات حزبهم؟
    

أكد رئيس املجلس البلدي أن القرارات يف املجلس تتخذ حسب املصلحة العامة ومبعزل عن سياسات األحزاب أو تدخلها.

الدور
4.3 متثيل املجتمع.

هل أعضاء املجلس احمللي ميثلون املواطنني وعموم فئات املجتمع ام احزابهم وفصائلهم ام عائالتهم؟ 
    

ــات  ــات ألســباب سياســية ليــس لهــا عالقــة بالهيئ ــل لالنتخاب ــة اخلاصــة الناجمــة عــن مقاطعــة بعــض الفصائ  باســتثناء احلال
احملليــة، فــإن مجلــس بلديــة جنــن، كأعضــاء، ال ميثلــون الغالبيــة العظمــى مــن فئــات املجتمــع؛ اذ يتكــون املجلــس البلــدي مــن )15( 
عضــواً )8 مــن قائمــة فتــح الرســمية و5 مــن قائمــة محســوبة علــى فتــح بشــكل غيــر رســمي، و2 مــن املســتقلن إضافــة الــى وجــود 
3 نســاء مــن بينهــم(، مــا يعنــي غيــاب تنــوع اللــون السياســي عــن املجلــس. واجلديــر بالذكــر أن قــراءة ســريعة لتشــكيلة املجلــس مــن 
حيــث األعضــاء أوضحــت أن تشــكيلة املجلــس قائمــة علــى التمثيــل السياســي واملناطقــي والعائلــي )مدينــة، مخيــم، أحيــاء( أكثــر 
مــن أي عوامــل أخــرى كالكفــاءة، حيــث أن املجلــس يتكــون 4 أشــخاص مــن عائلتــن همــا )األحمــد وجــرار( إضافــة الــى متثيــل 4 
آخريــن جتمــع مخيــم جنــن، وجمعــت الغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء املجلــس صفــة االنتمــاء حلركــة فتــح، وأعضــاء املجلــس كافــة 

مقيمــون يف مدينــة جنــن وينحــدرون مــن قــرى ومناطــق مــن خــارج املدينــة.

احلكم
4.4 الشفافية

مدى توفر األحكام القانونية التي تلزم األعضاء بإقرار ذمهم املالية؟  
    

حــدد قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل لســنة 2005 اخلاضعــن ألحــكام القانــون ومــن بينهــم رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات 
احملليــة بشــكل صريــح. كمــا انســجم قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2 لســنة 2017 بشــأن نظــام رؤســاء وأعضــاء املجالــس احملليــة 
مــع قانــون مكافحــة الفســاد بنصــه بشــكل صريــح علــى إلــزام رئيــس وأعضــاء املجالــس احملليــة بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة 

للجهــات املختصــة.
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هل قّدم األعضاء ذممهم املالية؟ 
    

قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد بتوزيــع منــاذج إقــرارات الذمــة املاليــة علــى مجلــس بلديــة جنــن وأعطتهــم مهلــة شــهرين إلعادتهــا 
معبــأة إلــى الهيئــة، وحتــى تاريــخ املقابلــة لــم تكــن مــدة الشــهرين قــد انقضــت وســّجل قيــام 4 أعضــاء مــن بينهــم الرئيــس بتعبئــة 

النمــاذج مــن أصــل 15 عضــواً يف املجلــس البلــدي.

إلى أي مدى يستطيع املواطنون احلصول على معلومات مالية خاصة باألعضاء؟  
    

نّصــت املــادة 22 مــن قانــون مكافحــة الفســاد، علــى أن إقــرارات الذمــة املاليــة واإلجــراءات املتخــذة للتحقيــق وفحــص الشــكاوى 
ــه ال يوجــد  املقدمــة بشــأن جرميــة الفســاد، مــن األســرار التــي ال يجــوز إفشــاؤها إال بقــرار مــن احملكمــة املختصــة؛ وحيــث أن
ــس  ــل أعضــاء املجل ــادرات شــخصية مــن قب ــة مب ــزم األعضــاء باإلفصــاح عــن ممتلكاتهــم وأموالهــم، كمــا ال توجــد أي تشــريع يل
ــة خاصــة  ــة معلومــة مالي ــى أي ــه ال ميكــن ألي مواطــن عــادي أن يحصــل عل ــم، فإن ــة اخلاصــة به لإلعــالن عــن املعلومــات املالي
باألعضــاء. ويف هــذا الســياق اعتبــر رئيــس بلديــة جنــن أن املعلومــات املاليــة لألعضــاء هــي معلومــات شــخصية ال يجــب االّطــالع 

عليهــا أو اإلفصــاح عنهــا أليــة جهــة مــن غيــر جهــات االختصــاص. 

املساءلة

مدى وجود شركات تقييم وتدقيق خارجية حول الدعايات االنتخابية؟ مساءلة حول آليات صرف الدعاية االنتخابية؟
    

حســب قانــون االنتخابــات احملليــة تلــزم كل قائمــة انتخابيــة شــاركت يف االنتخابــات، بغــض النظــر عــن نتيجــة ترشــحها، بتقــدمي 
كشــف مالــي مفصــل يبــّن تكاليــف احلملــة االنتخابيــة للقائمــة، ومصــادر متويــل احلملــة، وأوجــه الصــرف، وللجنــة احلــق يف أن 

تطلــب أن تكــون الكشــوفات املاليــة املشــار إليهــا يف الفقــرة )1( مــن هــذه املــادة مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي.

مدى توفر أحكام قانونية تنّظم األمور املالية للمرشحني السياسيني/ األعضاء؟  هل يخضعون لقانون الذمة املالية؟
    

لم ينص قانون الذمة املالية على إخضاع املرشحن لالنتخابات. 

 النزاهة
هل هناك إجراءات ومعايير عادلة وشفافة للترشح واختيار املرشحني؟ 
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حــدد قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة إجــراءات ومعاييــر الترشــح للمجالــس احملليــة، فوفقــاً ألحــكام القانــون تكــون مــدة الترشــح 
)10 أيــام فقــط( تبــدأ قبــل )44 يومــا( مــن يــوم االقتــراع، ونــص القانــون علــى أن الترشــح يتــم فقــط مــن خــالل قوائــم انتخابيــة 

وفقــاً للشــروط اآلتيــة:

تقدمي الطلب على النموذج املخصص لذلك من قبل جلنة االنتخابات املركزية. –
ال يقل عدد مرشحي القائمة عن أغلبية عدد املقاعد املخصص للهيئة احمللية. –
استيفاء احلد األدنى لتمثيل املرأة. –
كما حدد القانون بعض الشروط اخلاصة مبرشح القائمة االنتخابية وهي: –
بلوغ املرشح سن اخلامسة والعشرين يف يوم االقتراع. –
التسجيل يف سجل الناخبن النهائي للهيئة احمللية التي يترشح عنها وأن تتوفر فيه شروط الناخب. –
االســتقالة إذا كان موظفــاً أو مســتخدماً يف وزارة احلكــم احمللــي او يف أي مــن أجهــزة األمــن العــام أو يف الهيئــة احملليــة، او  –

محاميــاً لهــا، وعليــه تقــدمي اســتقالته وإرفــاق مــا يفيــد قبولهــا بطلــب الترشــح.
أن يكــون مقيمــا يف الهيئــة احملليــة املرشــح ملجلســها ملــدة ال تقــل عــن ســنة، مــن تاريــخ إجــراء االنتخابــات وااّل يكــون مرشــحاً  –

يف هيئــة أو قائمــة أخــرى.
أن يكون غير محكوم عليه بجنحة مخلّة بالشرف او جناية. –
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5. محاكم البلدية

الدور
الفعالية

مــا زالــت احملاكــم البلديــة تفتقــد للجاهزيــة التامــة للســيطرة علــى القضايــا املنظــورة أمامهــا بشــكل عــام لعــدة أســباب موضحــة 
ــاه، وعلــى الرغــم مــن تخصيــص قضــاة مــن مجلــس القضــاء األعلــى للمحاكــم البلديــة إال أّن كل قــاٍض مــن القضــاة ال يتــم  أدن
تفريغــه حملكمــة البلديــة، لــذا تكــررت مشــكلة احملاكــم العامــة يف محكمــة البلديــات، وهــي ارتفــاع القضايــا املــدّورة املنظــورة يف 
كل محكمــة لــكل شــهر، فقــد وصــل عــدد القضايــا املــدّورة يف محكمــة بلديــة جنــن )يف شــهر 6 مــن عــام 2017( إلــى قرابــة الـــ 

70 قضيــة.
وأمــا علــى صعيــد قضايــا جرائــم الفســاد التــي تنظــر فيهــا محكمــة جرائــم الفســاد، فمــا زالــت تعانــي مــن املشــكلة التــي رافقــت 
احملكمــة منــذ بدايــة تأسيســها وهــي التأخــر يف احلكــم يف بعــض قضايــا الفســاد، التــي مت حتديــد مــدة النظــر فيهــا يف قانــون 
مكافحــة الفســاد بعشــرة أيــام، وقــد جتــاوز البعــض منهــا أكثــر مــن ســنة، مــا يؤثــر علــى ســير العدالــة وزعزعــة ثقــة املواطنــن يف 

هــذه احملكمــة.

التحقيق يف قضايا الهيئات احمللية
الدور

ما مدى جاهزية وفاعلية محاكم البلدية يف النظر بالقضايا اخلاصة بالهيئات احمللية؟ 
    

حســب قانــون الســلطة القضائيــة وقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة، هنــاك إمكانيــة لتشــكيل محاكــم متخصصــة يف بعــض 
املجــاالت، وذلــك بغــرض ضمــان الســرعة يف النظــر يف القضايــا، ومــن هــذه احملاكــم محاكــم البلديــات: التــي تختــص بالنظــر يف 

املخالفــات املرتكبــة خالفــاً لقانــون الهيئــات احملليــة الفلســطيني.
وقــد أصــدر مجلــس القضــاء األعلــى قــراراً )بتاريــخ 2013/9/1( يحمــل الرقــم )2013/196( بتكليــف )13( قاضيــاً بــأن يكونــوا 
قضــاة يف محاكــم البلديــات إلــى جانــب وظائفهــم – أي قضــاة غيــر متفرغــن-، حيــث تُعقــد هــذه احملاكــم يف مقــار البلديــات 

نفســها وليــس يف احملاكــم الرئيســية.

الفعالية

وفيمــا يتعلــق مبحكمــة بلديــة جنــن فقــد مت تكليــف قــاٍض غيــر متفــرغ للبلديــة.  وتعقــد بلديــة جنــن محكمتهــا يومــاً واحــداً يف كل 
أســبوع بحضــور القاضــي وشــرطي واحــد لتنظيــم احملكمــة، وقــد أكــد مديــر عــام البلديــة أن محكمــة البلديــة تعانــي مــن االختنــاق 

بســبب عــدد القضايــا املنظــورة أمامهــا، حيــث بلــغ عــدد القضايــا املــدّورة حتــى شــهر 6 مــن العــام 2017 )70 قضيــة(.  
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مهام اإلشراف واملساءلة اخلارجية

6. معاجلة الشكاوى: آليات االعتراض واالستئناف وطلب املعلومات 
القدرة
الفعالية

ــى املســتوى الرســمي،  ــاح وســهل التــداول مــن قبــل املواطنــن عل تعمــل مؤسســات الســلطة الوطنيــة بنظــام شــكاوى واضــح ومت
وعلــى مســتوى مؤسســات املجتمــع املدنــي، يبــدأ مــن تقــدمي الشــكوى علــى الهيئــة احملليــة داخــل الهيئــة، إلــى أن يصــل إلــى احملكمة 
ــب الشــكاوى  ــه فعــاالً ويفضــي إلــى معاجلــة أغل ــة، ويعتبــر نظــام الشــكاوى املعمــول ب ــا التــي تبــتُّ يف االعتراضــات اإلداري العلي
املقدمــة مــن قبــل املواطنــن، بشــأن قــرارات وأعمــال الهيئــات احملليــة. ولكــن ال يوجــد نظــام شــكاوى مســتقل لقطــاع الهيئــات 
احملليــة، أمــا بلديــة جنــن علــى وجــه اخلصــوص فــال يوجــد فيهــا أي نظــام أو جهــة مرجعيــة واضحــة ملعاجلــة الشــكاوى وهــي 

ــه بشــكل مباشــر ملديــر عــام البلديــة أو رئيســها. توجَّ

القدرة 
هــل يوجــد لــدى الهيئــة احملليــة أنظمــة أو إجــراءات واضحــة ومكتوبــة للتعامــل مــع الشــكاوى الــواردة مــن املواطنــني بإطــار 

زمنــي واضــح يف معاجلــة الشــكاوى والطلبــات واالستفســارات؟
    

كمــا ذكــرت الدراســة ســابقا ال يوجــد لــدى الهيئــة نظــام شــكاوى واضــح ومكتــوب، إمنــا تكتفــي بتلقــي الشــكاوى مــن املواطنــن 
بشــكل مباشــر عبــر مديــر عــام البلديــة أو رئيــس املجلــس احمللــي.

هل توجد آليات اعتراض على قرارات مجلس البلدية؟ 
    

يف حــال مت اســتنفاذ الطــرق املّتبعــة يف تقــدمي الشــكاوى أو االعتراضــات علــى قــرارات املجلــس البلــدي، بإمــكان املشــتكي 
التوجــه إلــى القضــاء عبــر احملاكــم النظاميــة للنظــر يف القضيــة، أو التوجــه إلــى محكمــة العــدل العليــا حيــث تعتبــر القــرارات 
الصــادرة عــن الهيئــة احملليــة قــرارات إداريــة ملزمــة بصفتهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة؛ وقــد أتــاح القانــون الطعــن يف القــرارات 
اإلداريــة عــن طريــق األفــراد أو الهيئــات املتضــررة، برفــع شــكوى أو طلبــات طعــون حملكمــة العــدل العليــا للنظــر فيهــا بنــاًء علــى 
اختصاصــات هــذه احملكمــة احملــددة بقانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة، والتــي مــن ضمنهــا الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن 
بإلغــاء اللوائــح أو األنظمــة او القــرارات اإلداريــة النهائيــة التــي متــّس باألشــخاص أو األمــوال الصــادرة عــن أشــخاص القانــون 

العــام... الــخ وســائر املنازعــات اإلداريــة47.

الفعالية 
هل إجراءات رفع الشكاوى على الهيئة احمللية واضحة وسهلة ومفهومة للمواطنني؟ 

47  قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
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قــرر مجلــس الــوزراء عــام 2003 إنشــاء وحــدات متخصصــة ملتابعــة شــكاوى املواطنــن، يف مجلــس الــوزراء والــوزارات املختلفــة، 
وذلــك مــن أجــل تنظيــم العمــل وحفاظــاً علــى حقــوق املواطــن، ومت وضــع نظــام شــكاوى يف العــام 2009 يعمــل بــه يف الــوزارات 
واملؤسســات والهيئــات والســلطات التابعــة ملجلــس الــوزراء؛ وقــد عمــل مجلــس الــوزراء علــى وضــع األهــداف واخلطــط والتنســيق 
مــع الــوزارات واملؤسســات ذات العالقــة مــن أجــل حــل الشــكاوى إلنصــاف املظلومــن مــن املواطنــن، ووضــع السياســات التــي مــن 

شــأنها حتســن األداء يف املؤسســات احلكوميــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة48. 

وقــد أصــدر مجلــس الــوزراء نظــام الشــكاوى رقــم 6 للعــام 2009 ونــّص فيــه علــى محــددات تقــدمي الشــكاوى، ثــم أصــدر دليــل 
اإلجــراءات اخلــاص بنظــام الشــكاوى يف نفــس العــام، باإلضافــة إلــى منــوذج رســمي لتقــدمي الشــكوى؛ وكباقــي الــوزارات، يطّبــق 
هــذا الدليــل يف وزارة احلكــم احمللــي التــي تســتقبل بنــاًء عليــه الشــكاوى ذات العالقــة بأعمــال الهيئــات احملليــة مــن املواطنــن، 

ومت نشــر كل مــن النظــام والدليــل والنمــوذج علــى الصفحــة اإللكترونيــة ملجلــس الــوزراء.

ونــص »قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة« علــى أن مــن بــن اختصاصــات الديــوان بحــث الشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون 
عــن املخالفــات، أو اإلهمــال يف أداء الواجبــات الوظيفيــة، ودراســة مــا تنشــره وســائل اإلعــالم املختلفــة مــن شــكاوى أو حتقيقــات 
صحفيــة، تتنــاول نواحــي اإلهمــال أو االســتهتار أو ســوء اإلدارة أو االســتغالل يف املؤسســات العامــة، ولذلــك فهــو يســتقبل شــكاوى 

تتعلــق بأعمــال الهيئــات احملليــة.
كمــا نــص »قانــون مكافحــة الفســاد املعــّدل« علــى أن مــن بــن اختصاصــات هيئــة مكافحــة الفســاد التحقيــق يف الشــكاوى التــي تقدم 
عــن جرائــم الفســاد مبــا فيهــا اخلاصــة بأعمــال الهيئــات احملليــة؛ ونــص علــى أن مــن صالحيــات الهيئــة أيضــاً تلقــي التقاريــر 
والبالغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد ودراســتها ومتابعتهــا والقيــام بأعمــال التحــري وجمــع االســتدالالت بشــأنها، 
والكشــف عــن املخالفــات والتجــاوزات وجمــع األدلــة واملعلومــات اخلاصــة بذلــك ومباشــرة التحقيــق والســير يف اإلجــراءات 

اإلداريــة والقانونيــة الالزمــة وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون والتشــريعات ذات العالقــة.
ــي ومتابعــة شــكاوى املواطنــن، حيــث يتصــّدر ســلم آليــات عمــل الهيئــة50 جمــع  وتقــوم الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان،49 بتلّق
ــل الســلطات الرســمية وشــبه  ــوق اإلنســان مــن قب ــاكات حق ــة، املرتبطــة بانته ــة أو اجلماعي ــن، الفردي ــة شــكاوى املواطن ومتابع

الرســمية مبــا فيهــا أعمــال الهيئــات احملليــة.
ــذي يضــم » وحــدة املناصــرة واملســاءلة  ــالف أمــان، ال ــا ائت ــى مؤسســات املجتمــع املدنــي ومنه ــن التوجــه إل كمــا ميكــن للمواطن
القانونيــة« التــي تختــص بتقــدمي الدعــم واإلرشــاد القانونــي للمواطنــن، وتبّنــي القضايــا التــي يشــتبه فيهــا بوجــود فســاد ملتابعتهــا 

مــع اجلهــات املختصــة.
لقــد اســتحدثت بعــض البلديــات وحــدات الســتقبال شــكاوى املواطنــن بداخلهــا، ولكــن ال يوجــد نظــام خــاص معتمــد للشــكاوى 

يف الهيئــات احملليــة.

هل الشكاوى التي ترفع على الهيئة احمللية ورئيسها ومجلسها البلدي أو موظفيها حُتلُّ على أرض الواقع يف البلدية؟
    

http://www.palestinecabinet.gov.ps:8066/aboutus.aspx  48

49 نــص القانــون األساســي املعــدل علــى أن تنشــأ هيئــة مســتقلة حلقــوق اإلنســان، ويحــدد القانــون تشــكيلها ومهامهــا واختصاصهــا، وتقــدم تقاريرهــا لــكل مــن رئيــس الســلطة 
الوطنيــة، واملجلــس التشــريعي الفلســطيني. وقــد نشــأت الهيئــة مبرســوم رئاســي.

http://www.ichr.ps/ar/ 50انظر املوقع الرسمي للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
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بخصــوص الشــكاوى التــي تقــدم إلــى ديــوان الرقابــة املاليــة بشــأن الهيئــات احملليــة بشــكل عــام، أكــد الســيد عمــر ياســن مديــر 
عــام اإلدارة العامــة للرقابــة علــى احلكــم احمللــي51 أن طواقــم الديــوان تقــوم بالوصــول الــى الهيئــات احملليــة والتدقيــق علــى 

ــوان. ــة، حيــث يخصــص ضمــن اخلطــة هامــش ملتابعــة الشــكاوى املقدمــة للدي أعمالهــا املاليــة واإلداري
ووفقــا إلحصائيــات الديــوان، فــإن عــدد الشــكاوى التــي وردت إليــه بخصــوص الهيئــات احملليــة يف العــام 2015 بلــغ 111 شــكوى، 

فيمــا وصــل عددهــا يف العــام 2016 إلــى 174 شــكوى، بينمــا بلــغ عددهــا يف العــام 2017 ولغايــة تاريخــه 87 شــكوى.
وقــد قــدم الســيد ياســن تفســيراً للزيــادة املضطــردة يف عــدد الشــكاوى املقدمــة الــى الديــوان بحــق الهيئــات احملليــة إلــى ســببن 
همــا: زيــادة ثقــة املواطنــن بالديــوان وعملــه يف التدقيــق والرقابــة علــى الهيئــات احملليــة، وزيــادة وعــي املواطــن بشــأن التجــاوزات 

التــي متارســها الهيئــات احملليــة.
وأضــاف أن الشــكوى يتــم متابعتهــا ميدانيــاً مــن قبــل طواقــم الديــوان حيــث تقــوم بزيــارة الهيئــة موضــوع الشــكوى، وال يكتفــي 

الديــوان بالتدقيــق لــدى الهيئــة فقــط، بــل يقــوم بالفحــص والتدقيــق ميدانيــاً إذا تطلــب االمــر ذلــك.
أمــا فيمــا يتعلــق ببلديــة جنــن فقــد ورد الــى الديــوان يف العــام 2016 )6( شــكاوى بحــق البلديــة، ويف العــام احلالــي )2017 اجلــاري 
حتــى تاريــخ إعــداد مســودة الدراســة( وردت 3 شــكاوى، كمــا وُقدمــت هــذه الشــكاوى مــن قبــل مواطنــن ومــن قبــل موظفــن يف 

البلدية.
وميكن تصنيف مواضيع الشكاوى وفقا ملا يلي:

ســوق اخلضــار، التعيينــات والترقيــات، املشــاريع التــي قامــت البلديــة بتنفيذهــا، جلنــة معــارف بلديــة جنــن، احلوافــز واملكافــآت، 
جتــاوزات ماليــة، املجلــس البلــدي، اســتحقاقات ماليــة، مســلخ البلديــة، إيــرادات وقــف املركبــات، جبايــة قلــم املركبــات.

وأكــد ياســن أنــه جــرى مراســلة بلديــة جنــن بنيــة الديــوان إجــراء عمليــة تدقيــق يف البلديــة، وســيتم إعــداد تقريــر يتضمــن نتائــج 
التدقيــق ونتائــج متابعــة الشــكاوى واخلــروج بالتوصيــات، وســيتم إرســال نســخة منــه الــى بلديــة جنــن، ومــن املتوقــع أن يتطلــب 
األمــر الســتكماله حتــى نهايــة هــذا العــام. كمــا ســيتضمن تقريــر الديــوان للعــام 2017، مــدى التــزام البلديــة بالتوصيــات التــي 

صــدرت يف العــام الســابق، وفقــاً ملنهجيــة العمــل يف الديــوان.
ومــن جهتهــا أكــدت الســيدة رشــا عمارنــة مديــر عــام الشــؤون القانونيــة يف هيئــة ملكافحــة الفســاد52 أن الشــكاوى بحــق . 1

ــة بعــد  ــة الثاني ــاً يف املرتب ــة بشــكل عــام، وحتــّل عددي ــة مــن الشــكاوى التــي تصــل الهيئ ــة تشــكل نســبة عالي ــات احمللي الهيئ
الشــكاوى التــي تتعلــق بقضايــا فســاد يف املؤسســات العامــة، ولكــن مــن حيــث النســبة تشــكل الهيئــات احملليــة املرتبــة األولــى 

مــن حيــث الشــكاوى املقّدمــة حــول قضايــا الفســاد. ويعــود هــذا لعــدة أســباب منهــا:
ــرة . 2 ــنها وتطّورهــا يف الفت ــة رغــم حتّس ــات احمللي ــى الهيئ ــي يف اإلشــراف عل ــدى وزارة احلكــم احملل ــة ل ــات الرقاب ضعــف آلي

ــرة.  االخي
ضعــف القــدرات لــدى رئيــس وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة الذيــن يتــم انتخابهــم أو تزكيتهــم مــن قبــل عائالتهــم علــى . 3

حســاب مؤهالتهــم وقدراتهــم، األمــر الــذي ينعكــس علــى قدرتهــم يف اإلدارة واإلشــراف واملتابعــة، ومســتوى الوعــي بالشــفافية 
والنزاهــة ومالحقــة أو مكافحــة الفســاد.

عــدم قيــام الهيئــات احملليــة الصغيــرة بتطبيــق األنظمــة بشــكل كامــل، وعــدم وجــود أدوات رقابــة أو تدقيــق داخليــة يف تلــك . 4
املجالــس، وارتفــاع احتماليــات وقــوع حــاالت الفســاد فيهــا وذلــك ألن الهيئــات احملليــة الصغيــرة عــادة مــا تكــون بــدون طواقــم 
وظيفيــة أو بهــا طواقــم محــدودة العــدد، وبالتالــي ال تتوفــر فيهــا أنظمــة إداريــة تتضمــن الرقابــة املاليــة واإلداريــة الداخليــة، 
وتكــون آليــات املتابعــة والتقييــم غيــر متوفــرة أو متوفــرة علــى نطــاق محــدود. فهنــاك العديــد مــن الهيئــات احملليــة مبســتوى 

مجلــس قــروي ال يتواجــد بهــا موظفــون، ويكــون رئيــس املجلــس القــروي هــو اجلهــة التنفيذيــة واإلشــرافية يف ذات الوقــت.
يعتبــر العامــل العشــائري مــن أقــوى األســباب التــي تزيــد مــن فــرص الفســاد يف الهيئــات احملليــة وخاصــة املجالــس القرويــة . 5

ــد األعضــاء املنتخبــن الذيــن يديــرون املجلــس القــروي بحيــث يســعون  الصغيــرة، ألن العضويــة علــى خلفيــة عشــائرية تقّي
بشــكل دائــم الــى إرضــاء جماعاتهــم وعائالتهــم مبــا يكــون أحيانــا علــى حســاب متابعــة قضايــا تشــكل مخالفــات تصــل الــى 
حــد جرائــم الفســاد، فيمكــن أن تكــون هنــاك قضايــا فســاد كاالختــالس مــن قبــل اجلبــاة علــى ســبيل املثــال، والتــي تســتمر 

51 عمر ياسن مدير عام االدارة العامة للرقابة على احلكم احمللي. ديوان الرقابة املالية واإلدارية. مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/17
52  رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية يف الهيئة العامة ملكافحة الفساد. مقابلة شخصية بتاريخ 2017/9/17
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لســنوات، وتكتشــف إمــا مصادفــة، أو عنــد تغييــر أعضــاء املجلــس القــروي نتيجــة إجــراء انتخابــات جديــدة او ألي ســبب 
آخــر.

وفيمــا يتعلــق بــدور وزارة احلكــم احمللــي فــإن الشــكاوى توّجــه مــن قبــل املواطنــن إلــى اجلهــات املختصــة فيهــا وهــي دائــرة التوجيــه 
والرقابــة، والتــي بدورهــا تقــوم مبتابعــة هــذه القضايــا مــع البلديــة وتعمــل علــى حلّهــا علــى أرض الواقــع.

التدقيق والرقابة 
القدرة: 

مــا مــدى توفــر القوانــني والتمويــل للتدقيــق الــدوري مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال 
الهيئــة احملليــة/ بلديــة جنــني؟ 

    

تقــوم دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي بعمــل زيارتــي تدقيــق وتوجيــه يف الســنة الواحــدة، تطــاالن كافــة الهيئــات 
احملليــة يف اراضــي الســلطة، ولكــن هــذا التدقيــق أو التقريــر الرقابــي، يكــون غيــر شــامل وغيــر مفصــل كالتقريــر الــذي يقــوم بــه 
ديــوان الرقابــة، إذ ال يوجــد متويــل كاٍف مــن احلكومــة لعمليــات التدقيــق والرقابــة  نتيجــة وجــود نقــص كبيــر يف املــوارد البشــرية 
املتخصصــة، لذلــك تســعى الــوزارة الــى التنســيق مــع ديــوان الرقابــة وتنظيــم العالقــة بهــذا اخلصــوص للحصــول علــى تقاريــر 
مشــتركة، ويف أغلــب احلــاالت تســتطيع الــوزارة الوصــول الــى الســجالت املطلوبــة، وال تقــوم وزارة احلكــم احمللــي بنشــر تقاريــر 
التوجيــه والرقابــة، وال تكــون متوفــرة مبتنــاول املواطنــن، بــل يكتفــى بتوجيههــا الــى الهيئــة احملليــة املســتهدفة فقــط53. وفيمــا 
يتعلــق ببلديــة جنــن، فإنــه ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى بقيــة الهيئــات احملليــة إذ جتــري زيارتهــا بشــكل دوري ومنتظــم وحســب 

احلاجــة أيضــاً.

هــل تتــم عمليــة التدقيــق والرقابــة مــن قبــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي فعليــًا اســتنادا الــى الزمــان احملــدد، 
بوجــود مراقبــني أكفــاء، وتبعــا لالهــداف احملــددة؟ مــع نشــر نتائــج التدقيــق للعامــة؟

    

يجــري التدقيــق مــن قبــل الــوزارة بشــكل دوري وبأهــداف محــددة، ولكــن ال يتــم نشــر النتائــج للجمهــور إمنــا يجــري مناقشــة نتائــج 
التدقيــق مــع البلديــة لتصويــب األوضــاع إن تطلـّـب األمــر ذلــك.

هل قامت البلدية بالتعاقد مع مدقق خارجي ليقوم بالتدقيق على األعمال املالية واإلدارية يف الهيئة احمللية؟
    

تقــوم بلديــة جنــن بالتعاقــد مــع مدقــق خارجــي للتدقيــق علــى أعمالهــا بعقــد مدتــه 3 ســنوات، وقــد تصــادف عنــد إجــراء هــذه 
الدراســة انتهــاء عقــد املدقــق اخلارجــي، وكانــت البلديــة بصــدد اســتدراج عــروض جديــدة لتعاقــد جديــد54.

53  عن مقابلة اجريت يف دراسة مؤشر الشفافية يف الهيئات احمللية حالة دراسة بلدية رام اهلل. أمان 2014

54  علي ابو مرار، رئيس وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية جنن. مقابلة هاتفية 2017/9/11
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الفعالية/ وزارة احلكم احمللي وديوان الرقابة املالية واإلدارية 
هل تقوم وزارة احلكم احمللي وديوان الرقابة بالرقابة والكشف عن املمارسات املالية اخلاطئة يف بلدية جنني؟

    

تشــرف اإلدارة العامــة للرقابــة علــى احلكــم احمللــي يف ديــوان الرقابــة علــى عمــل الهيئــات احملليــة، التــي تعتبــر ضمــن اختصاصات 
ــة املســتندات والســجالت  ــى كاف ــون باالطــالع عل ــا القان ــة، ويخّوله ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــون دي ــا لقان ــوان وفق ــل الدي عم
والبيانــات واملعلومــات لــدى أيــة هيئــة محليــة. ويوجــد حاليــاً طاقــم تابــع للديــوان يقــوم بالتدقيــق علــى عمــل بلديــة جنــن. وبلديــة 
جنــن مدرجــة ضمــن اخلطــة الســنوية للديــوان، وهــي مــن ضمــن الهيئــات التــي يتــم التدقيــق يف ســجالتها، ألن اإلدارة العامــة 
تقــوم بالعمــل ضمــن خطــة ســنوية تنّفــذ بشــكل يومــي وضمــن برنامــج زمنــي، إلــى جانــب عملهــا يف التدقيــق ومتابعــة الشــكاوى 
املقدمــة للديــوان بخصــوص مخالفــات ادّعــي بوجودهــا يف الهيئــات احملليــة، أي أن اخلطــة تتضمــن إبقــاء هامــش ملتابعــة 

الشــكاوى، وليــس فقــط االقتصــار علــى العمــل ضمــن اخلطــة الســنوية55.

تقــوم اخلطــة علــى عمليــة تدقيــق علــى الهيئــات احملليــة، ولكــن، ولكــون عــدد الهيئــات كبيــرا جــداً، ال تقــوم اإلدارة العامــة بالتدقيــق 
يف جميــع الهيئــات يف نفــس العــام، وإمنــا تدقــق علــى هيئــات محــددة وفــق اخلطــة الســنوية املعــّدة مســبقاً. واخلطــة الســنوية وهــي 
خطــة إجرائيــة يف اختيارهــا للهيئــات احملليــة وتســتند يف اختيــار الهيئــات إلــى عــدة معاييــر أهمهــا حجــم املوازنــات، حجــم الهيئــة 
احملليــة، التوزيــع اجلغــرايف مــن شــمال ووســط وجنــوب، وايضــاً معاييــر تصنيــف البلديــات )أ، ب، ج(، مجالــس خدمــات مشــتركة، 

مــا ذكــر يف اإلعــالم، وحجــم الشــكاوى املقدمــة ضــد الهيئــة احملليــة.

ومــن نتائــج عمليــات التدقيــق التــي تقــوم بهــا طواقــم الديــوان، إصــدار تقريــر أولــي تتــم مناقشــته مــع الهيئــة ويتــم توثيقــه مبحضــر 
رســمي، ثــم يتــم جتهيــز تقريــر آخــر بعــد النقــاش مــع الهيئــة احملليــة، وهــو أيضــا تقريــر أولــي يتــم إرســال نســخة منــه إلــى الهيئــة 
احملليــة ومنحهــا مهلــة زمنيــة للــرد علــى مــا جــاء فيــه، وبعــد أن تقــوم الهيئــة احملليــة بالــرد علــى التقريــر املرســل، تتــم مناقشــته 
بعــد االطــالع علــى الــردود، ومــن ثــم اخلــروج بالتقريــر النهائــي الــذي ترســل نســخة منــه للهيئــة احملليــة وتتضّمــن مجموعــة مــن 
التوصيــات التــي يُطلــب مــن الهيئــة أن تقــوم بتنفيذهــا ومعاجلــة أماكــن اخللــل فيهــا. وتتابــع اإلدارة العامــة للرقابــة مــدى التــزام 
الهيئــة احملليــة بتنفيــذ التوصيــات ومعاجلــة نقــاط اخللــل التــي تضمنهــا التقريــر، وتصــدر اإلدارة العامــة أيضــاً تقريــراً حــول مــدى 

التــزام تلــك الهيئــة احملليــة بتنفيــذ توصيــات اإلدارة العامــة يف الديــوان.

وفيمــا يتعلــق بتدقيــق وزارة احلكــم احمللــي، فقــد كشــفت أعمــال التدقيــق لديهــا أكثــر مــن مــرة عــن ممارســات ماليــة خاطئــة، ومت 
توجيــه تعليمــات إلــى البلديــة لتصويبهــا.

  
هــل تقــوم بلديــة جنــني بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق؟ ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي أو ديــوان 

الرقابــة املاليــة واإلداريــة أو توصيــات التدقيــق اخلارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات الهيئــة احملليــة؟ 
   

أكــد مديــر عــام اإلدارة العامــة للهيئــات احملليــة يف ديــوان الرقابــة علــى وجــود إشــكاليات يف بلديــة جنــن تتعلّــق بعــدم االلتــزام 
بالقوانــن. وتســتهدف االدارة العامــة تصويــب األوضــاع، ومتابعــة الشــكاوى بحــق البلديــة، وخاصــة يف ظــل وجــود رئيــس وأعضــاء 
بلديــة جــدد، علــى أمــل أن يتــم األخــذ بالتوصيــات التــي ســتصدر بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات التدقيــق والرقابــة التــي يقــوم بهــا 
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ــاً. ــوان حالي الدي
وأكــدت وزارة احلكــم احمللــي يف ورشــة عمــل عقدهــا مركــز شــمس، علــى أن الــوزارة أبلغــت البلديــة اعتراضهــا علــى تعيينــات 
العقــود، إال أن البلديــة لــم تســتجب العتــراض الــوزراة، وكذلــك األمــر بالنســبة ألكثــر مــن توصيــة يف أكثــر مــن مجــال حيــث لــم 

تســتجب البلديــة لهــذه التوصيــات56.
وبشــكل عــام، أكــد ديــوان الرقابــة أن %60 مــن التوصيــات التــي تــرد يف تقريــره حــول عمــل الهيئــة احملليــة يتــم األخــذ بهــا مــن 
قبــل تلــك الهيئــة، ويتضمــن التقريــر تقييمــا عامــا حــول التدقيــق الــذي قــام بــه الديــوان، ويشــمل ايضــاً انطباعــات عامــة حــول 

مــدى التــزام الهيئــة بتوصيــات الديــوان الســابقة، إضافــة الــى مالحظــات عامــة حــول كافــة األنشــطة التــي تقــوم بهــا البلديــة.

مــا مــدى متّكــن وزارة احلكــم احمللــي أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أو عمليــة التدقيــق اخلارجــي مــن الوصــول إلــى كافــة 
الســجالت واملعامــالت املاليــة يف الهيئــة احملليــة؟ وهــل ميكنهــا طلــب أي معلومــة؟ وهــل توّفرهــا الهيئــة احملليــة؟  

    

ــدم  ــاً، وتق ــاً واداري ــن، مالي ــة جن ــر ويف كل مجــاالت عمــل بلدي ــة الدوائ ــى كاف ــق عل ــاً بالتدقي ــة حالي ــوان الرقاب ــم دي ــوم طواق تق
البلديــة املســتندات والبيانــات الالزمــة لطواقــم التدقيــق بشــكل ســلس وســريع، إال أن ذلــك ال مينــع وجــود بعــض املعيقــات، ولكنهــا 
ليســت معيقــات أساســية. كمــا تقــوم الطواقــم بالدخــول الــى األجهــزة املوجــودة يف البلديــة التــي حتتــوي علــى بيانــات أو معلومــات 
مهمــة يف عمليــة التدقيــق57. وكذلــك األمــر بالنســبة لــوزارة احلكــم احمللــي حيــث توّفــر لهــا البلديــة كافــة التســهيالت للوصــول 

للمعلومــات والســجالت املطلوبــة.
وال حتتــاج طواقــم التدقيــق التابعــة للديــوان عــادة أليــة مســاعدة فّنيــة مــن الهيئــة احملليــة، حيــث أن تلــك الطواقــم تكــون مــزودة 
باألجهــزة الضروريــة مــن أجهــزة حاســوب وغيرهــا، ولكــّن مــا تطلبــه الطواقــم مــن الهيئــة احملليــة هــو التعــاون معهــا فقــط، وخاصة 
ــة واملدقــق اخلارجــي  ــي يف الهيئ ــر العالقــة بــن املدقــق الداخل ــة، حيــث يتــم حتديــد معايي ــي يف البلدي موظــف التدقيــق الداخل

التابــع للديــوان وفقــاً لقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة.

هل يوجد مدقق داخلي لدى الهيئة احمللية؟ 
    

يوجــد يف الدائــرة املاليــة يف البلديــة مدقــق داخلــي ولكــّن دوَره غيــر مفّعــل، بينمــا تقــوم وحــدة الرقابــة الداخليــة بعمليــة التدقيــق 
الداخلــي بــكل أوجههــا58. 

هــل تفحــص )وزارة احلكــم احمللــي( والهيئــات الرســمية )ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة( فعالّيــة التدقيــق الداخلــي يف الدوائــر 
املختلفــة علــى مســتوى البلديــة وهــل توّفــر الدعــم الفنــي والتقنــّي لهــم؟  

    

يقــوم الديــوان مبتابعــة التوصيــات التــي رفعهــا للهيئــة احملليــة، وتقــوم وزارة احلكــم احمللــي مبتابعــة تنفيذهــا مــن قبــل الهيئــة، 

56 ورشة عمل بعنوان »نحو تعزيز املساءلة الرسمية واملجتمعية حملاربة الفساد يف بلدية جنن«، عقدها مركز شمس بالتعاون مع مؤسسة فريدرش 
ناومان بتاريخ 2016/8/24. قاعة غرفة جتارة وصناعة جنن.
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وتقــّدم ألجــل ذلــك أي دعــم فنــي للبلديــة بنــاًء علــى حاجــة األخيــرة وطلبهــا. 
كما ويقوم الديوان بإدراج مدى التزام الهيئة احمللية بتوصياته يف التقارير السابقة يف تقرير التدقيق اجلديد.

خــالل فتــرة إعــداد الدراســةـ يقــوم الديــوان حاليــا بإجــراء التدقيــق علــى بلديــة جنــن ولــم يصــدر تقريــره حتــى نهايــة إعــداد هــذه 
الدراسة. 

التحقيق يف قضايا الفساد  
القدرة 

هــل توجــد أطــراف أو أجســام رســمية لديهــا القــدرة علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد يف الهيئــة احملليــة؟ مــا هــي 
هــذه األجســام؟ ومــا هــو الــدور الــذي تقــوم بــه؟ 

    

هيئة مكافحة الفساد.
منــح قانــون مكافحــة الفســاد املعــّدل هيئــة مكافحــة الفســاد احلــّق يف التحقيــق يف الشــكاوى التــي تقــّدم عــن جرميــة الفســاد، 
والتحّقــق مــن شــبهات الفســاد التــي تقتــرف مــن األشــخاص اخلاضعــن ألحــكام هــذا القانــون، باإلضافــة إلــى القيــام بأعمــال 
التحــّري وجمــع االســتدالالت بشــأنها والكشــف عــن املخالفــات والتجــاوزات وجمــع األدلــة واملعلومــات اخلاصــة بذلــك، ومباشــرة 
التحقيــق والســير يف اإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة الالزمــة، وفقــا ألحــكام قانــون مكافحــة الفســاد والتشــريعات ذات العالقــة. 

ويحــق لهيئــة مكافحــة الفســاد أيضــاً مالحقــة كل مــن يخالــف أحــكام القانــون، واتخــاذ التدابيــر القانونيــة يف ســبيل ذلــك، 
واســتدعاء الشــهود واملعنيــن مــن املوظفــن العموميــن أو موظفــي القطــاع اخلــاص أو أي شــخص لــه عالقــة، لالستفســار 
والتحــّري حــول واقعــة تتعلــق بجرميــة فســاد؛ وطلــب أيــة ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو اإلطــالع عليهــا 
ــا  ــداول وفق ــك ســرَي الت ــر كل ذل ــي تعتب ــات الت ــك اجله ــا، مبــا يف ذل ــة املوجــودة لديه ــا، مــن اجله ــى صــور منه أو احلصــول عل

ــذة.   ــة الناف لإلجــراءات القانوني

وللهيئــة أيضــاً أن تباشــر التحريــات والتحقيقــات الالزمــة ملتابعــة أي مــن قضايــا الفســاد مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى أخبــار أو 
شــكوى تــرد إليهــا مــن أيــة جهــة، كمــا ويحــق لهــا أيضــاً حتريــك الدعــاوى اخلاصــة باجلرائــم احملــددة بالقانــون مــن خــالل النيابــة 
العامــة، ومباشــرتها وفقــا ألحــكام القانــون والتشــريعات األخــرى ذات العالقــة، وال تقــام هــذه الدعــاوى، إال يف األحــوال املبّينــة 
يف القانــون، وال يجــوز وقــف الدعــوى بعــد حتريكهــا أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو التصالــح عليهــا إال يف احلــاالت احملــددة يف 

القانــون59.
ممــا تقــدم يتبــّن أن القانــون ضمــن للهيئــة آليــات متعــّددة وفّعالــة متّكنهــا مــن التفتيــش والكشــف عــن حــاالت الفســاد بشــكل فّعــال 

بشــكل عــام ويف إطــار الهيئــات احملليــة أيضــاً.

ديوان الرقابة املالية واإلدارية
منــح قانــون ديــوان الرقابــة املاّلــة واإلداريــة الديــوان الصالحيــات التــي متّكنــه مــن أداء عملــه يف الرقابــة والتفتيــش بشــكل فّعــال، 
فحســب القانــون ال يجــوز التدخــل يف أي عمــل مــن أعمــال الديــوان، وتلتــزم جميــع اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الديــوان بالتعــاون 
الكامــل والتــام فيمــا يطلــب الديــوان منهــا؛ ويحــق لرئيــس الديــوان تأليــف جلــان مؤقتــة للرقابــة أو التفتيــش أو التحقيــق، أو جلــان 
للدراســة واالســتقصاء برئاســة مفّتــش، وتفويضهــا مبهــام أو قضايــا محــددة تدخــل ضمــن مهــام الديــوان وصالحياتــه، وتقــدمي 
نتائــج أعمالهــا إليــه. وحــدد القانــون هــدف الديــوان بضمــان ســالمة العمــل واالســتقرار املالــي واإلداري يف الســلطة الوطنيــة، 
ــي واإلداري، مبــا فيهــا حــاالت اســتغالل  ــة، وكشــف أوجــه االنحــراف املال ــة، التشــريعية، والقضائي بســلطاتها الثــالث، التنفيذي
الوظيفــة العامــة، والتأكــد مــن أن األداء العــام يتفــق مــع أحــكام القوانــن واألنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة ويف 

حدودهــا، وأنــه ميــارس بأفضــل طريقــة وبأقــل تكلفــة ممكنــة.

59  قانون مكافحة الفساد املعدل لسنة 2005
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وزارة احلكم احمللي
تقــوم وزارة احلكــم احمللــي مــن خــالل وحــدات التوجيــه والرقابــة املوزعــة يف مكاتــب الــوزارة يف احملافظــات، والتــي تقــوم بالتدقيــق 
الســنوي علــى الهيئــات احملليــة، ولكــن تدقيقهــا كمــا ذكرنــا ســابقاً هــو تدقيــق عــام وال يتنــاول التفاصيــل، التــي يتناولهــا ديــوان 

الرقابــة املاليــة واإلداريــة أو هيئــة مكافحــة الفســاد.

الفعالية 
هــل وجــدت ســوابق لقضايــا فســاد علــى مســتوى بلديــة جنــني مت التحقيــق فيهــا ومعاجلتهــا؟ وهــل وجــدت حــاالت مت االبــالغ 

عنهــا؟ 
    

حتفظــت مديــر عــام الشــؤون القانونيــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد علــى اإلجابــة عــن ســؤال حــول وجــود شــكاوى بحــق بلديــة جنــن 
عمــاًل بأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد باحلفــاظ علــى ســرية املعلومــات املتعلقــة بالشــكاوى، مبــا يف ذلــك إن كانــت هنــاك شــكاوى 
ــة.  ــم تصــدر فيهــا أحــكام قضائي ــم البــت فيهــا ول ــم يت ضــد جهــات محــددة أم ال، أو اإلدالء مبعلومــات حــول عددهــا، مــا دام ل
ــة  ــل الهيئ ــا مــن قب ــم متابعته ــي تقــدم بحقهــا شــكاوى وتت ــات الت ــة مــن ضمــن الفئ ــات احمللي ــى أن الهيئ وأشــارت بشــكل عــام إل

كغيرهــا مــن املؤسســات االخــرى التــي تقــع ضمــن صالحيــات الهيئــة. 

ولكــن مــن جانبهــا أكــدت بلديــة جنــن اإلبــالغ عــن ثــالث قضايــا فســاد إداريــة وماليــة، وحســب املســؤولن يف البلديــة، لــم يُتخــذ 
يف احلــاالت املبلــغ عنهــا إجــراء مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد حتــى تاريخــه.

هل هناك قضايا فساد على مستوى بلدية جنني مت الكشف عنها من قبل اإلعالميني أو هيئة مكافحة الفساد؟ 

    

ــا فســاد  ــى االجابــة حــول ســؤال عــن وجــود قضاي حتفظــت مديــر عــام الشــؤون القانونيــة يف هيئــة مكافحــة الفســاد أيضــاً عل
خاصــة ببلديــة جنــن مدرجــة لــدى الهيئــة لألســباب القانونيــة املذكــورة يف الســؤال الســابق. وذلــك علــى الرغــم مــن تأكيــد بلديــة 

جنــن إحالتهــا لقضيتــي فســاد إلــى الهيئــة منــذ قرابــة العامــن. 

مــا هــو عــدد القضايــا الــذي مت كشــفها والتحقيــق فيهــا خــالل الســنة املاضيــة؟ مــا هــو عــدد التحقيقــات التــي نتجــت عنهــا 
مالحقــات قضائيــة؟ 

    

يشــير مؤشــر الفســاد للعــام 2014 علــى ســبيل املثــال إلــى أن أكبــر جرميــة أحيلــت فيهــا ملفــات لنيابــة مكافحــة الفســاد كانــت 
تتعلــق بإســاءة االئتمــان، وهــي ضمنيــاً تأتــي يف تصنيــف الهيئــات احملليــة، حيــث أحيــل 49 ملفــاً إلــى محكمــة مكافحــة جرائــم 
الفســاد، تعلـّـق 17 ملفــاً منهــا بإســاءة االئتمــان وهــي تتعلــق بالهيئــات احملليــة. ويف العــام 2015 كانــت عــدد ملفــات إســاءة االئتمــان 
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ــغ مجمــوع األحــكام التــي صــدرت ضمــن شــكاوى بحــق  20 مــن أصــل 48 أحيلــت حملكمــة جرائــم الفســاد. ويف العــام 2016 بل
الهيئــات احملليــة 4 أحــكام وهــي حتديــداً أحــكام بحــق )مديــر بلديــة، محاســب، موظــف، موظــف جبايــة(.

هل مت تشكيل جلان حتقيق من قبل وزارة احلكم احمللي للكشف ومتابعة القضايا واملخالفات؟
    

أكــد بعــض املســؤولن يف البلديــة أن بعــض املخالفــات والقضايــا يف البلديــة جــرى تشــكيل جلــان حتقيــق فيهــا مــن قبــل الــوزارة 
بشــكل منفصــل أو بشــكل مشــترك مــع مؤسســات رقابيــة ذات عالقــة. 
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7. رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط

رفع الوعي العام بثقافة النزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد  
القدرة
الفعالية

تعمــل العديــد مــن املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي ذات االختصــاص علــى تنفيــذ برامــج ومبــادرات تهــدف 
الــى رفــع الوعــي العــام يف مجــال مكافحــة الفســاد، وعلــى الرغــم مــن التنســيق بــن بعــض األطــراف لذلــك، إال أن أيــاً مــن 
هــذه املؤسســات ســواء الرســمية أو غيــر الرســمية لــم تتوجــه بشــكل خــاص إلــى بلديــة جنــن. فعلــى املســتوى الرســمي تكتفــي 
ــى مســتوى  ــا عل ــة، أم ــل أو مؤمتــرات عام ــة املســتهدفة يف ورش عم ــات احمللي ــي الهيئ ــة ممثل ــاج كاف املؤسســات الرســمية بإدم
مؤسســات املجتمــع املدنــي فلــم يتوجــه أٌي منهــا الســتهداف بلديــة جنــن، ومــا يجــدر ذكــره أيضــا أن اإلعــالم احمللــي لــم يأخــذ 

ــة. ــع للبلدي ــي التاب ــف يف مجــال مكافحــة الفســاد يف املجتمــع احملل ــام والتثقي ــع الوعــي الع ــع يف رف دوره املتوق

القدرة

مــا مــدى قــدرة األطــراف املختلفــة كهيئــة مكافحــة الفســاد، وســائل االعــالم، مؤسســات املجتمــع املدنــي يف رفــع وعــي املواطنــني 
علــى املســتوى احمللــي يف بلديــة جنــني مبكافحــة الفســاد وأســاليب الضغــط؟

    

تســعى الهيئــة إلــى نشــر الوعــي العــام ملكافحــة الفســاد، كمــا أنهــا تســتهدف الهيئــات احملليــة لزيــادة الوعــي لديهــا حــول جرائــم 
الفســاد مــن حيــث التعريــف مبخاطــر الفســاد وأســبابه وأشــكاله وطــرق الوقايــة منــه والتبليــغ عنــه. وهــي تســتهدف بالتالــي جميــع 
الهيئــات احملليــة دون اســتثناء. وكانــت بلديــة جنــن مــن ضمــن الهيئــات احملليــة املســتهدفة برفــع مســتوى الوعــي لــدى اعضائهــا 
وطواقمهــا، وهــذا ليــس ألســباب خاصــة تتعلــق ببلديــة جنــن، ولكــن كعضــٍو مشــارك ضمــن الهيئــات احملليــة االخــرى. وقــد عقــدت 
الهيئــة مؤمتــراً موســعاً للهيئــات احملليــة علــى مســتوى الوطــن يف مدينــة بيــت حلــم بالشــراكة مــع وزارة احلكــم احمللــي، هــدف إلــى 
رفــع مســتوى الوعــي بجرائــم الفســاد وآليــات الرقابــة واملتابعــة للتخفيــف مــن فــرص الفســاد، وقــد شــارك ممثلــون عــن بلديــة 
جنــن يف املؤمتــر إلــى جانــب الهيئــات احملليــة االخــرى. وصــدر تقريــر حــول نتائــج املؤمتــر تضّمــن توصيــات عديــدة متــت متابعتهــا 
مــن قبــل الهيئــة باإلضافــة إلــى الشــركاء اآلخريــن كــوزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة. وقــد تضمنــت توصيــات 

املؤمتــر إجــراء مراجعــة تشــريعية للتشــريعات املتعلقــة بجرائــم الفســاد60.

ــب ياســن الســعدي بنشــر مقــال يف  ــام الكات ــل قي ــة، مث ــادرات اإلعالمي ــى مســتوى اإلعــالم فقــد مت تســجيل بعــض املب أمــا عل
جريــدة القــدس أوضــح فيــه مــدى تقاعــس البلديــة يف أداء واجباتهــا، تبعتهــا رســالة مفتوحــة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء توجــه 
علــى إثرهــا إلــى جنــن وتــرأس اجتماعــاً لقــادة املؤسســة األمنيــة بحضــور محافــظ جنــن ووكيــل وزارة الداخليــة، دون معرفــة 

نتائــج االجتمــاع61. 

وعلى مستوى املجتمع احمللي لم تسّجل أية مبادرات كما أكد مدير عام البلدية

60  عمارنة، مصدر سابق
61  غياب املساءلة الرسمية واملجتمعية يخلق بيئة مواتية للفساد. ورقة غير منشورة. مركز شمس. 2016
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هــل تنّفــذ تدريبــات وفعالّيــات لرفــع وعــي ممثلــي الهيئــة احملليــة )بلديــة جنــني( مبكافحــة الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب 
واإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد واملالحقــة والتجــرمي للفاســدين؟ 

   

مت عقــد ورش عمــل اســتهدفت الهيئــات احملليــة، وركــزت علــى نقــاط الضعــف يف الهيئــات احملليــة التــي تــؤدي إلــى حــدوث 
جرائــم الفســاد، وعلــى تقــدمي توعيــة بخصــوص قانــون مكافحــة الفســاد وخاصــة بالتعريــف بكافــة األشــكال التــي ميكــن أن تعتبــر 
كجرائــم فســاد، وتقــدمي تعريــف بأفضــل املمارســات التــي يتوجــب علــى الهيئــات احملليــة القيــام بهــا ملكافحــة الفســاد وجتفيــف 
بيئتــه. وكذلــك للتعريــف بإقــرارات الذمــة املاليــة والفئــات اخلاضعــة واملكلفــة بتقدميهــا مــن الهيئــات احملليــة، ومت تدريــب ممثلــي 
الهيئــات احملليــة يف ورش العمــل علــى آليــة تعبئــة منــاذج إقــرار الذمــة املاليــة، علــى أن يقومــوا بدورهــم بنقــل هــذه اآلليــة الــى 

باقــي األعضــاء واملوظفــن املكلفــن وفــق قانــون مكافحــة الفســاد62. 

وهــل يوجــد تنســيق بــني األجســام املختلفــة التــي تتشــارك يف عمليــة رفــع وعــي املواطنــني علــى املســتوى احمللــي مبكافحــة 
الفســاد وثقافــة النزاهــة واملســاءلة؟

    

توجــد آليــات للشــراكة مــن قبــل الهيئــة مــع جهــات أخــرى لهــا عالقــة مبكافحــة الفســاد يف الهيئــات احملليــة، وخاصــة مــع وزارة 
احلكــم احمللــي، ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة، وتســعى الهيئــة الــى إيجــاد شــراكة مــع صنــدوق إقــراض البلديــات لتوســيع مجــال 
عملهــا يف مكافحــة الفســاد يف الهيئــات احملليــة. كمــا أن هنــاك شــراكة مــع مؤسســة أريــج، ووزارة شــؤون املــرأة. ومت توقيــع اتفاقيــة 
ــه ال  ــي حــول تنفيــذ برامــج مشــتركة لعمليــات التدخــل بشــأن رفــع مســتوى الوعــي حــول الفســاد. إال أن مــع وزارة احلكــم احملل
توجــد خطــة خاصــة بالهيئــات احملليــة لــدى الهيئــة بشــأن مكافحــة الفســاد، ولكــن توجــد أولويــات مــن ضمنهــا مكافحــة الفســاد 
يف الهيئــات احملليــة، ولهــذا تقــوم الهيئــة بتعزيــز الشــراكة والتعــاون مــع اجلهــات األخــرى ذات العالقــة كديــوان الرقابــة ووزارة 
احلكــم احمللــي. ولكــن يف حــال وجــود خطــة قطاعيــة للهيئــة، فســتكون هنــاك خطــة تســتهدف قطــاع احلكــم احمللــي يف موضــوع 
مكافحــة الفســاد. حيــث تقــوم الهيئــة بإجــراء تنســيق وتعــاون مــع احتــاد الهيئــات احملليــة الفلســطينية لتوســيع دائــرة رفــع مســتوى 

الوعــي بجرائــم الفســاد يف قطــاع الهيئــات احملليــة63.

هــل قامــت بلديــة جنــني بالتعــاون مــع أي مؤسســة مــن مؤسســات رفــع الوعــي يف تنفيــذ برامــج حــول رفــع وعــي املواطنــني وتعزيــز 
مسؤوليتهم االجتماعية يف مكافحة الفساد؟ 

    

ال، لم تقم.

62  عمارنة. مصدر سابق
63  نفس املصدر
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الفعالية 

هــل نتــج عــن جهــود رفــع الوعــي والتثقيــف العــام أيــة مبــادرات، أو حمــالت ضغــط يف مكافحــة الفســاد علــى أرض الواقــع يف 
بلديــة جنــني؟

    

أشار مدير عام بلدية جنن إلى أنه ال يوجد أية مبادرات من هذا القبيل.
ولكــن بشــكل عــام أشــارت الســيدة رشــا عمارنــة إلــى أن ارتفــاع عــدد الشــكاوى علــى الهيئــات احملليــة يعتبــر مؤشــراً علــى ارتفــاع 
الوعــي لــدى املواطنــن، حيــث وصــل عــدد الشــكاوى التــي وردت الــى الهيئــة عــام 2016 إلــى 452 شــكوى منهــا 98 شــكوى بحــق 
الهيئــات احملليــة، اي مــا نســبته %21.7 مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى. وبلــغ عــدد الشــكاوى بحــق الهيئــات احملليــة الــواردة الــى 

الهيئــة يف العــام 2015 )131( شــكوى، وشــكلت مــا نســبته حوالــي %25 مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى لذلــك العــام.

وأضافــت عمارنــة أنــه وبشــكل عــام فــإن مــن اآلثــار غيــر املباشــرة ملجهــودات الهيئــة يف مجــال رفــع الوعــي يف مكافحــة الفســاد، 
ــات  ــادة يف مســتوى النقــد للهيئ ــاك زي مــا يظهــر يف وســائل اإلعــالم وخاصــة وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث جنــد أن هن
احملليــة مــن قبــل املواطنــن ألدائهــا واإلشــكاليات أو القضايــا التــي تثــار عبــر تلــك الوســائل، والتــي تشــكل مصــدراً مهمــا للهيئــة 
يف تتّبــع بعــض قضايــا شــبهات الفســاد، تصــل إلــى حــد بنــاء قضايــا جرائــم فســاد وجمــع البيانــات حولهــا وحتــى تقدميهــا لنيابــة 
مكافحــة الفســاد، وهــذا يعــود الــى كــون وســائل التواصــل االجتماعــي بيئــة اكثــر جــرأة للموطنــن مــن غيرهــا يف إتاحــة معلومــات 

حــول الهيئــات احملليــة وخدماتهــا.
ولكن مع كل هذه اجلهود العامة ال ميكن اإلجابة بشكل خاص حول ما يتعلق ببلدية جنن.

هل هناك دعم لهذه املبادرات من قبل املستويات العليا يف الهيئة احمللية. 
    

أشــار مديــر عــام البلديــة إلــى أّن البلديــة ســتدعم وتتبنــى أيــة مبــادرة توعويــة أو تثقيفيــة يتــم التوجــه بهــا للبلديــة، خاصــة أن 
البلديــة تفتقــر ملثــل هــذه املبــادرات وهــذه الثقافــة.

هل توجد أمثلة على أرض الواقع حول التزام الهيئة احمللية بنتائج املبادرات؟ ومتابعة تنفيذها؟ 
    

ال يوجد

هــل مت تبنــي أي سياســة لتعزيــز منظومــة النزاهــة والشــفافية يف البلديــة اقترحتهــا مؤسســات محليــة؟ )مثــال سياســة علنيــة 
اجتماعــات الهيئــة احملليــة(

    

ال يوجد أية اقتراحات ملثل هذه السياسات.
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8. املساءلة املجتمعية
القدرة
الفعالية

هنــاك العديــد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تعمــل يف حقــل مبــادرات املســاءلة املجتمعيــة يف قطــاع الهيئــات احملليــة، تقــوم 
أغلبيــة هــذه املؤسســات بتنفيــذ هــذه املبــادرات »املشــاريع« بتمويــل مــن مؤسســات دوليــة مانحــة، وتســتخدم هــذه املشــاريع عــدة 
أدوات للمســاءلة والرقابــة علــى الهيئــات احملليــة مثــل بطاقــات رأي املواطنــن وفــرق الرقابــة علــى املوازنــة، ولكــن أيــاً مــن هــذه 

املؤسســات لــم يتوجــه إلــى بلديــة جنــن الســتهدافها.

القدرة 

هــل يوجــد ملؤسســات املجتمــع املدنــي أي نشــاط أو مبــادرات يف دعــم املســاءلة املجتمعيــة ومســاءلة ممثلــي الهيئــات احملليــة 
علــى مســتوى بلديــة جنــني؟ )بطاقــات رأي املواطنــني، التدقيــق االجتماعــي، بطاقــات التقييــم املجتمعــي، فــرق الرقابــة علــى 

املوازنــة العامــة( 
    

ل ملؤسســات املجتمــع  باســتنثناء ورشــة عمــل عقدهــا مركــز شــمس تناولــت موضــوع النزاهــة يف أعمــال بلديــة جنــن، لــم يســجَّ
املدنــي ذات العالقــة أيــة مبــادرات، فقــد أكــد مديــر عــام البلديــة أن أيــاً مــن مؤسســات املجتمــع لــم تتوجــه للبلديــة بــأي مشــروع، 
وهــذا مــا أكــده أيضــاً الســيد امييــل خــوري مــن مؤسســة GIZ، حيــث لــم تتوجــه املؤسســة لبلديــة جنــن كمــا لــم تســجل شــراكة 
مــع صنــدوق تطويــر البلديــات أيضــاً يف مشــاريع مــن هــذا النــوع يف بلديــة جنــن64، وكذلــك األمــر بالنســبة الئتــالف أمــان علمــاً 
بــأن هــذه املؤسســات رائــدةٌ يف مجــال املســاءلة املجتمعيــة. كمــا أكــد املديــر التنفيــذي للهيئــة االستشــارية الفلســطينية للمؤسســات 
غيــر احلكوميــة والتــي تتخــذ مــن جنــن مقــراً ملكتبهــا الرئيســي، أن الهيئــة لــم تنفــذ مــع البلديــة أي نــوع مــن هــذه املشــاريع نظــراً 
لتغّيــر رئاســة البلديــة أكثــر مــن مــرة واعطائهــا األولويــة لقضايــا بعيــدة عــن مواضيــع املســاءلة املجتمعيــة، إضافــة إلــى احتــالل 

االعتبــارات التنظيميــة والسياســية حيــزا كبيــرا يف اتخــاذ القــرارات لديهــا65.

الفعالية  

ما مدى جناح املبادرات املنفذة من قبل املجتمع احمللي )املدني( يف مساءلة ومحاسبة بلدية جنني؟ 

ال يوجد مبادرات.
    

هل توجد أمثلة لتجاوب البلدية مع هذه املبادرات كاتخاذ قرارات أو تغيير يف السلوكيات؟ 
    

ال يوجد مبادرات.

64  اميل خوري. مؤسسة GIZ، مقابلة هاتفية 25/9/2017
65  معتصم زايد. املدير التنفيذي للهيئة االستشارية الفلسطينية للمؤسسات غير احلكومية. مقابلة هاتفية 2017/9/25
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االستنتاجات
استنتاجات عامة

االنتخابات احمللية
تعتبــر االنتخابــات احملليــة األخيــرة )التــي جــرت يف الضفــة الغربيــة عــام 2017( انتخابــات حــرة وعادلــة ونزيهــة، ولكنهــا لــم جتــِر 
يف موعدهــا الــدوري، حيــث تأخــرت بســبب االنقســام السياســي واإلشــكاليات املرافقــة لــه، ومت إجراؤهــا يف الضفــة الغربيــة فقــط 

ومبقاطعــة مــن قبــل بعــض الفصائــل الفلســطينية )حمــاس واجلهــاد اإلســالمي واجلبهــة الشــعبية(.

التشريعات
نّظــم قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة الفلســطيني رقــم 10 لســنة 2005 وتعديالتــه عمليــة إجــراء االنتخابــات، وحــّدد . 1

ــة، كمــا ضمــن للمرشــحن املنافســة احلــّرة  ــر شــفافة وعادل ــة للمرشــحن، ضمــن معايي ــة االنتخابي ــل الدعاي مصــادر متوي
والفــرص املتســاوية يف الوصــول إلــى اإلعــالم، ولكّنــه لــم يضــع ســقفا ماليــاً للحمــالت الدعائيــة، كمــا لــم ينــص علــى عالنّيــة 
ــٍق خارجــي عــن احلملــة  ــق مــن مَدقِّ متويــل احلملــة االنتخابيــة للعامــة، واقتصــر النــص فقــط علــى تقــدمي تقريــر مالــي مَدقَّ

للجنــة االنتخابــات املركزيــة فقــط.
كفــل قانــون الهيئــات احملليــة الشــخصية االعتباريــة املســتقلة للهيئــات احملليــة، إال أن القانــون قّيــد الهيئــات احملليــة يف بعــض . 2

اجلوانــب مبركزيــة الســلطة، واشــترط مصادقــة وزارة احلكــم احمللــي علــى بعــض قراراتهــا مثــل املوازنــات الســنوية. ولــم يجــد 
ــة،  ــي، البيئ ــة أخــرى كالصحــة، االقتصــاد الوطن ــات مــع وزارات ومؤسســات تنفيذي ــون حــاّلً ملســألة تداخــل الصالحي القان

احملافظــن، والدفــاع املدنــي.
لــم تعمــل وزارة احلكــم احمللــي علــى اســتكمال األنظمــة املنصــوص عليهــا بالقانــون، مثــل النظــام املالــي ونظــام التوريــدات، . 3

واكتفــت الــوزارة بالتعليمــات الصــادرة عــن الوزيــر بهــذا اخلصــوص، علــى الرغــم مــن أن القانــون األساســي أنــاط إصــدار 
األنظمــة مبجلــس الــوزراء. كمــا أن وزارة احلكــم احمللــي لــم تقــم بتحديــث هــذه التعليمــات الصــادرة منــذ التســعينات، ولــم 
تقــم مبواءمتهــا حســب خصوصيــات املجالــس احملليــة املختلفــة، كمــا هــو احلــال بالنســبة ألنظمــة البنــاء، مــا أثــر ســلباً علــى 

أداء الهيئــات احملليــة.
ــس . 4 ــى أن رئي ــص عل ــق الن ــة عــن طري ــذي للهيئ ــاز التنفي ــى اجله ــي عل ــس احملل ــة إشــراف املجل ــات احمللي ــون الهيئ ــل قان كف

املجلــس هــو الرئيــس التنفيــذي للجهــاز التنفيــذي، وهــو مســؤول أمــام املجلــس.

املوارد املالية للهيئات احمللية
هنــاك ضعــف عــام يف ايــرادات الهيئــات احملليــة، فمــن جهــة ال يلتــزم املواطنــون بشــكل عــام بتســديد الضرائــب املســتحقة عليهــم، 
ومــن جهــة أخــرى تواجــه الهيئــات احملليــة مشــكلة ضآلــة حجــم الضرائــب والرســوم احملولــة لهــا مــن الســلطة املركزيــة، باإلضافــة 

إلــى تقاعــس بعــض الهيئــات احملليــة عــن جمــع اإليــرادات اخلاصــة بهــا.

النزاهة واملساءلة والشفافية
علــى صعيــد تعزيــز شــروط النزاهــة، حتــى تاريخــه، ال يوجــد مدونــات ســلوك ألعضــاء الهيئــات احملليــة والعاملــن فيهــا يف . 1

عــدد كبيــر مــن الهيئــات احملليــة، ولكــّن قــرار مجلــس الــوزراء اخلــاص برؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة لســنة 2017 غّطــى 
جوانــَب كثيــرة تتعلــق بنزاهــة املجالــس احملليــة.

مــا زالــت املشــاركة املجتمعيــة ضعيفــًة يف أعمــال الهيئــات احملليــة، علــى الرغــم مــن ظهــور بعــض املبــادرات لتمكــن مشــاركة . 2
املجتمــع احمللــي مــع الهيئــات احملليــة، كمــا لــم يكفــل قانــون الهيئــات احملليــة ولــم ينــص علــى آليــات مشــاركة املواطنــن يف 
أعمــال الهيئــات احملليــة. علمــاً بــأن نظــام مجلــس الــوزراء اخلــاص برؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة حّقــق تقدمــاً يف هــذا 

املجــال، حيــث نــص علــى ترســيخ العالقــات وتعزيزهــا مــع املجتمــع املدنــي أفــراداً ومؤسســات.
ــم يف الهيئــات احملليــة، يف القوانــن ذات . 3 جــرى تنظيــم تقــدمي الشــكاوى بشــكل عــام يف مؤسســات الســلطة، إاّل أّنــه لــم ينظَّ

االختصــاص؛ فغالبيــة الهيئــات احملليــة تفتقــر إلــى وحــدات شــكاوى ممأسســة، وتفتقــر لوجــود أنظمــة ولوائــح مكتوبــة، مــا 
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يؤثــر علــى جوانــب املســاءلة فيهــا.
تلتزم املجالس احمللية بتقدمي تقاريرها السنوية للوزارة.. 4
ال تعمــل الهيئــات احملليــة علــى نشــر تقاريــر ماليــة وإداريــة عــن أعمالهــا للمواطنــن، مــا يحــّد مــن شــفافية أعمالهــا، ويؤثــر . 5

علــى حــق املواطنــن يف احلصــول علــى املعلومــات املاليــة واإلداريــة اخلاصــة باملجلــس.

القضاء والهيئات احمللية
ــات  ــا اخلاصــة بالهيئ ــت يف القضاي ــى مجــرى الب ــه عل ــم الفلســطينية بظالل ــه احملاك ــي من ــذي تعان ــي ال ــاق القضائ يلقــي االختن
ــم  ــى للمحاك ــس القضــاء األعل ــل مجل ــداب قضــاة مــن قب ــى الرغــم مــن انت ــك عل ــم املختصــة، وذل ــة املنظــورة أمــام احملاك احمللي

ــر متفرغــن. ــة ولكــن هــؤالء القضــاة غي ــات احمللي ــة للهيئ البلدي

مكافحة الفساد يف أعمال الهيئات احمللية
فيمــا يتعلــق مبحاكــم الفســاد فهــي مــن اختصــاص محكمــة جرائــم الفســاد املتخصصــة، والتــي تنظــر يف بعــض قضايــا الفســاد . 1

يف قطــاع الهيئــات احملليــة، ولكّنهــا تعانــي هــي األخــرى مــن التأّخــر يف إصــدار األحــكام وجتــاوز املــدد املنصــوص عليهــا يف 
قانــون مكافحــة الفســاد.

يف الوقــت الــذي تنشــط فيــه املؤسســات الرســمية املختصــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة يف مجــال رفــع الوعــي . 2
العــام مبكافحــة الفســاد يف قطــاع الهيئــات احملليــة، إال أّن اإلعــالم احمللــي مــا يــزال ضعيفــاً يف هــذا املجــال؛ نتيجــًة للمعيقــات 

القانونيــة وعــدم تراكــم اخلبــرة.

االستنتاجات اخلاصة ببلدية جنني
جــرت انتخابــات بلديــة جنــن بالتنافــس بــن عــدة قوائــم، ومــع ذلــك طغــى علــى املجلــس احمللــي لــون سياســي واحــد، والتــزم . 1

ــة الشــعبية  ــاد االســالمي، واجلبه ــة اجله ــة حمــاس وحرك ــة حرك ــر مبقاطع ــا املخصصــة للمــرأة، مــع التذكي ــس بالكوت املجل
لتحريــر فلســطن النتخابــات املجلــس كباقــي املجالــس احملليــة األخــرى.

يشــرف املجلــس البلــدي علــى اجلهــاز التنفيــذي مــن خــالل رئيــس املجلــس الــذي ميــارس دوره بآليــات واضحــة نظــراً . 2
الســتناده إلــى هيكليــة واضحــة، ولكّنهــا غيــر فّعالــة بســبب تهميــش ومصــادرة صالحيــات بعــض اإلدارات الهامــة كالرقابــة 

والتدقيــق الداخلــي.
ال توجــد مدونــات ســلوك خاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي يف بلديــة جنــن، ولكــْن توجــد بعــض القوانــن ذات العالقــة . 3

إضافــة إلــى نظــام مجلــس الــوزراء اخلــاص برؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة والــذي مــا زال يالقــي الرفــض مــن العديــد 
مــن الهيئــات احملليــة.

ال توجد أنظمة مكتوبة خاصة بتضارب املصالح، وتلّقي الهدايا ألعضاء املجلس البلدي والعاملن يف البلدية.. 4
ال يوجد نظام شكاوى مقر من قبل املجلس البلدي، وتقدمي الشكاوى فيها يتم بشكل غير ممأسس.. 5
يعمــل املجلــس البلــدي برؤيــة ورســالة واضحــة ومنشــورة، وباســتراتيجية مصاغــة مبشــاركة مجتمعيــة ضعيفــة وهــي منتهيــة . 6

الصالحيــة منــذ العــام 2015.
موازنــة املجلــس البلــدي الســنوية غيــر واضحــة وغيــر منشــورة، وآخــر موازنــة مقــّرة يف البلديــة نُشــَر عنهــا ملخــٌص بورقــة . 7

واحــدة علــى صفحــة البلديــة صــدرت يف العــام 2015، دون مشــاركة مجتمعيــة وبصــورة غيــر مفهومــة للمواطنــن، األمــر الــذي 
يؤثــر ســلباً علــى شــفافية اإلدارة املاليــة لهــا.

يعانــي املجلــس البلــدي مــن عجــز مالــي يــكاد معــه ال يســتطيع تغطيــة مصاريــف الرواتــب واملصاريــف الشــهرية، وال يســتطيع . 8
ســد احتياجــات اخلطــط التطويريــة املســتقبلية للمجلــس، كمــا يواجــه املجلــس البلــدي –وكغيــره مــن املجالــس البلدية- شــرطاً 
عامــاً مــن احلكومــة يحظــر متويــل أي مجلــس بلــدي بــأي مشــروع مــا لــم يقــم املجلــس البلــدي بجدولــة الديــون املترتبــة عليــه.

ــن يف األقســام . 9 ــى مســاءلة العامل ــر عل ــذي يؤث ــر ال ــة، األم ــة إلدارات البلدي ــق االجتماعــات األســبوعية الداخلي ــاب توثي غي
ــة. ــل البلدي ــن قب ــة م ــات املقدم ــة للمشــاريع واخلدم ــة احلثيث ــى املتابع ــر عل واإلدارات، ويؤث

 يعتمــد اجلهــاز التنفيــذي علــى آليــة االجتماعــات األســبوعية لــإلدارات التنفيذيــة التــي جتتمــع ويصــدر عنهــا التقريــر الربعــي 01. 
الــذي يقــدم للمجلــس عــن طريــق رئيســه.

حتــى عــام 2012 لــم تلتــزم بلديــة جنــن بإجــراءات توظيــف شــّفافة، ومتماشــية مــع القوانــن واللوائــح واألنظمــة ذات العالقــة . 11
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املعمــول بهــا، ويشــوب التوظيــف فيهــا العديــد مــن االعتبــارات التنظيميــة واحملســوبية، ومــا بعــد عــام 2012 حتــى تاريخــه 
تعتمــد البلديــة علــى آليــة التعاقــد املباشــر لســد احتياجــات التعيــن. 

 أثــرت آليــات التوظيــف يف البلديــة علــى حياديــة بعــض املوظفــن فيهــا، خاّصــة يف ظــل عــدم وجــود مدّونــة ســلوك ملوظفــي 21. 
البلديــة تعــزز حياديتهــم، واملوجــود فقــط هــو مدونــة شــرف غيــر مفّعلــة علــى االطــالق.

 يلتزم رئيس البلدية بتقدمي تقارير أسبوعية شفهية للمجلس احمللي، وتقارير ربعية مكتوبة.31. 
 تعمــل البلديــة بنظــام املشــتريات الصــادر عــن الــوزارة والــذي يتــواءم مــع متطلبــات النزاهــة والشــفافية واحلــد مــن تضــارب 41. 

املصالــح، ولكــن ال يوجــد دليــل للمشــتريات.
 تعمــل البلديــة بنظــام األبنيــة ومنــح التراخيــص الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، مــع غيــاب إجــراءات مكتوبــة للتســهيل يف هــذا 51. 

املجــال علــى اجلهــات املنتفعــة. وتواجــه البلديــة الكثيــر مــن املخالفــات والتعديــات علــى هــذا القانــون كالبنــاء املخالــف وعــدم 
ــى  ــون واحلصــول عل ــق القان ــى تطبي ــات والتشــديد عل ــة هــذه التعدي ــد بإزال ــي اجلدي ــس احملل الترخيــص، وقــد شــرع املجل

رخــص البنــاء.
 يغيــب موضــوع اللقــاءات املجتمعيــة وفعالّيــات مشــاركة املواطنــن يف نشــاطات الهيئــة بشــكل شــبه كامــل عــن أعمــال البلديــة، 61. 

باســتثاء الشــروع يف تشــكيل جلــان األحيــاء مــن قبــل املجلــس احمللــي اجلديــد وهــي غيــر مفّعلــة حتــى تاريخــه، كمــا ال يوجــد 
ضمــن مخططــات البلديــة عقــد جلســات علنّيــة حتــى تاريخــه.

 تعمــل البلديــة بنظــام جمــع ضرائــب ورســوم محوســب، يقــوم علــى الفصــل يف املهــام ولكّنــه لــم يحــّد مــن التالعــب واالبتــزاز، 71. 
لت حــاالت اختــالس يف هــذا املجــال. حيــث ُســجِّ

ال تلتــزم البلديــة بنشــر محاضرهــا أو قراراتهــا الصــادرة عــن اجتماعــات املجلــس ســواء علــى صفحتهــا اإللكترونيــة أو غيــر . 18
ــة وصفحــات التواصــل  ــة، ويف وســائل اإلعــالم احمللي ــا اإللكتروني ــى صفحته ــا عل ــك، وتكتفــي بنشــر أنشــطتها وفعالّياته ذل

االجتماعــي.
حتتــاج بلدّيــة جنــن إلــى املزيــد مــن التطويــر يف مجــال اخلدمــات اإللكترونيــة، وخاصــة تطويــر صفحتهــا اإللكترونيــة . 19

وتضمينهــا املعامــالت التــي ميكــن إجنازهــا عبــر الصفحــة.
يواجــه رئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي احلالــي العديــد مــن الضغوطــات ومحــاوالت التأثيــر علــى قراراتهــم يف ظــل إقــدام . 20

املجلــس اجلديــد علــى إحــداث تصويــب واصالحــات جذريــة داخــل املدينــة، ولكــن حتــى تاريخــه يتمســك املجلــس البلــدي 
ورئيســه بتنفيــذ قراراتهــم يف تصويــب اوضــاع املدينــة مبعنــى أن املجلــس يتمســك باســتقالليته يف اتخــاذ قراراتــه.

ال يوجد مدونة سلوك خاصة برئيس وأعضاء املجلس البلدي.. 21
حتــى تاريخــه التــزم رئيــس وبعــض أعضــاء املجلــس البلــدي لبلديــة جنــن بتعبئــة إقــرارات الذمــة املاليــة املوزعــة عليهــم مــن . 22

قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد واملنصــوص عليهــا يف قانــون مكافحــة الفســاد املعــدل.
ــا . 23 ــى، إلــى جانــب مهامــه للنظــر يف قضاي ــة جنــن، يعتبــر تكليــف قــاٍض مــن مجلــس القضــاء األعل بخصــوص محكمــة بلدي

البلديــة يف يــوم واحــد يف االســبوع، غيــر كاٍف؛ حيــث أدى عــدم التفــّرغ التــام حملكمــة البلديــة إلــى كثــرة القضايــا املــدورة فيهــا 
لتصــل يف الشــهر الواحــد إلــى مــا يقــارب الـــ )70( قضيــة.

مهام اإلشراف والرقابة
يوجــد نظــام للشــكاوى يف أكثــر مــن مؤسســة متخصصــة ولكــن ال يوجــد أي نظــام متخصــص للهيئــات احملليــة، باســتثناء جهــة . 1

االختصــاص )وزارة احلكــم احمللــي(، وهــي يطّبــق نظــام الشــكاوى العــام الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، وتعمــل بلديــة جنــن 
علــى اســتقبال الشــكاوى بــدون آليــات أو أنظمــة واضحــة ومكتوبــة.

تســتقبل املؤسســات الرقابيــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي ذات االختصــاص شــكاوى عديــدة علــى قطــاع الهيئــات احملليــة، . 2
ــلُّ يف أغلبهــا، وبعضهــا يفضــي إلــى محكمــة جرائــم الفســاد. وهــي حُتَ

ــاً . 3 ال يوجــد يف الســلطة الوطنيــة نظــام متكامــل للتدقيــق الشــامل علــى كافــة الهيئــات احملليــة، فإمــا أن يكــون التدقيــق فعلّي
شــاماًل ولكّنــه مقتصــر علــى بعــض الهيئــات كمــا هــو احلــال يف عمــل ديــوان الرقابــة، أو أن يكــون تدقيقــا عامــا لــكل الهيئــات 

احملليــة وشــامال ولكّنــه غيــر مفّصــل لكاّفــة الهيئــات احملليــة، كمــا هــو احلــال يف تدقيــق وزارة احلكــم احمللــي.
علــى الرغــم مــن إحــراز أجهــزة الرقابــة لبعــض التقــدم يف إلــزام الهيئــات احملليــة بتنفيــذ توصياتهــا، إال أن االلتــزام يف هــذا . 4

املجــال مــا زال ضعيفــاً.
تتفــاوت قــدرات املؤسســات واجلهــات ذات االختصــاص برفــع الوعــي العــام ضــد الفســاد، ومــا زال اإلعــالم احمللــي ضعيفــا . 5
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يف هــذا املجــال.
ال تقــوم غالبيــة املؤسســات املختصــة برفــع الوعــي العــام مبكافحــة الفســاد بقيــاس األثــر ملبادراتهــا ومــدى التــزام الهيئــات . 6

احملليــة بنتائجهــا.

املجتمع املدني واملساءلة املجتمعية
تواجــه بلديــة جنــن إحجامــاً شــبه كامــل مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي عــن تنفيــذ مشــاريع تتعلــق باملســاءلة املجتمعيــة، لذلــك 

فالبلديــة بعيــدة عــن مفهــوم املســاءلة املجتمعية وممارســاتها.
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التوصيات
توصيات عامة

دعــوة القيــادة الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية، إلنهــاء حالــة االنقســام السياســي وتغليــب املصلحــة العامــة علــى املصالــح . 1
ــة األراضــي  ــة بشــكل دوري يف كاف ــات احمللي ــة الفلســطينية، وإجــراء االنتخاب ــة للحال ــادة الدميقراطي ــك إلع ــة، وذل احلزبي
الفلســطينية يف مواعيدهــا احملــددة بالقانــون؛ وللســماح بإعــادة احليــاة إلــى املجلــس التشــريعي ودوره يف تعديــل وســن 
التشــريعات التــي متــس حيــاة املواطنــن بشــكل عــام، وحتديــث وتطويــر التشــريعات ذات العالقــة بالهيئــات احملليــة بشــكل 

خــاص قانــون الهيئــات احملليــة، وقانــون املعــارف، وقانــون األمــالك، وقانــون احلــرف والصناعــات.
مطالبــة احلكومــة الفلســطينية وبشــكل خــاص وزارة احلكــم احمللــي وبالتعــاون مــع املؤسســات املختصــة ومؤسســات املجتمــع . 2

املدنــي بصياغــة سياســة عامــة حتــدد فيهــا الرؤيــة الفلســطينية لقطــاع الهيئــات احملليــة مبــا يشــمل شــكله ووظائفــه، وإقــراره 
رســمياً مــن قبــل احلكومــة لتعزيــز الالمركزيــة.

اقتــراح سياســات ماليــة أكثــر فاعليــة لتحســن إيــرادات الهيئــات احملليــة، ومســاعدتها علــى أخــذ دورهــا يف التنميــة . 3
االقتصاديــة، مثــل أن يتــم إيــداع األمــوال التــي حتّصــل للبلديــات، يف حســاب خــاص منفصــل عــن حســاب خزينــة الدولــة، 

ليتــم حتويلــه تلقائيــاً للبلديــات وبشــكل دوري ومنتظــم.
فــض التداخــل يف الصالحيــات واالختصاصــات بــن الهيئــات احملليــة والــوزارات واملؤسســات ذات االختصــاص، وخاّصــة يف . 4

مجــال منــح التراخيــص واحلــرف والصناعــات. 
اســتكمال األنظمــة واللوائــح املنصــوص عليهــا يف قانــون الهيئــات احملليــة كالنظــام املالــي ونظــام املشــتريات، وااللتــزام . 5

بالقانــون األساســي الــذي ينــصُّ علــى إصــدار األنظمــة عــن مجلــس الــوزراء وليــس عــن الــوزارة.
تعزيــز قيــم النزاهــة يف الهيئــات احملليــة مــن خــالل العمــل علــى إقــرار مدّونــات الســلوك لرؤســاء وأعضــاء وموظفــي الهيئــات . 6

احملليــة، وتفعيــل العمــل بنظــام مجلــس الــوزراء اخلــاص برؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــه لكونــه يتضمــن العديــد مــن البنــود 
اخلاصــة بتعزيــز النزاهــة واحلــد مــن تضــارب املصالــح.

ــق بالوصــول إلــى . 7 تعزيــز مبــادئ الشــفافية يف الهيئــات احملليــة مــن خــالل العمــل علــى وضــع إجــراءات واضحــة فيمــا يتعل
املعلومــات فيهــا مــن قبــل اجلمهــور، واعتمــاد سياســة النشــر للتقاريــر واملوازنــات اخلاصــة بالهيئــات احملليــة علــى الصفحــات 

اإللكترونيــة لهــا.
إقــرار قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات حلمايــة الصحفيــن وحقهــم يف االطــالع واحلصــول علــى املعلومــات، وتعزيــز . 8

ــى أعمــال الهيئــات احملليــة. ــة املجتمعيــة عل دورهــم يف اإلعــالم االســتقصائي والرقاب
تعديــل قانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة لينــص علــى حتديــد ســقف للدعايــة االنتخابيــة لتحقيــق املســاواة أمــام . 9

ــة الدعائيــة للمرشــحن. املترشــحن، وكذلــك بنشــر التقاريــر املاليــة املدققــة حــول متويــل ومصــادر احلمل
تعزيــز نظــم املســاءلة يف الهيئــات احملليــة مــن خــالل إنشــاء وحــدات خاصــة بالشــكاوى وحتديــد اإلجــراءات املتعلقــة بهــا يف . 10

إطــار نظــام خــاص بذلــك، وتفعيــل أدوات املســاءلة املجتمعيــة جتــاه الهيئــات احملليــة.

التوصيات اخلاصة ببلدية جنني
الطلــب مــن احلكومــة دعــم املجلــس البلــدي يف جنــن ومــد يــد العــون لــه يف اإلصالحــات التــي شــرع فيهــا منــذ تولــي املجلــس . 1

اجلديــد مهامــه مــن خــالل:
تعزيز املوارد املالية املساندة لألعمال التطويرية.  –
تقدمي الدعم الفني والتقني لطواقم البلدية. –
تعزيــز قــوى األمــن والشــرطة املســاندة ألعمــال اإلصالحــات، خاصــة تلــك التــي حتتــاج إلــى فــرض القانــون أثنــاء تنفيذهــا  –

داخــل املدينــة.
تعزيز مبادئ الشفافية يف املجلس البلدي من خالل:. 2
إعــداد دليــل إجــراءات عمــل متكامــل يشــمل جميــع مجــاالت العمــل املناطــة بــإدارة البلديــة، إلدارتهــا بطريقــة أكثــر فعاليــة  –

وشــفافية بحيــث يُعتمــد الدليــل ويُقــر مــن املجلــس البلــدي.
تبّنــي املجلــس البلــدي لفكــرة املوازنــة التشــاركية لتفعيــل مشــاركة املواطنــن يف إعــداد املوازنــة للمجلــس والرقابــة علــى  –
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تنفيذهــا. 
تطويــر الصفحــة اإللكترونيــة وتعزيزهــا ببرامــج اخلدمــات اإللكترونيــة يف البلديــة، مبــا يخــدم البلديــة واملواطــن علــى حــد  –

ســواء.
تعزيــز قيــم النزاهــة يف املجلــس مــن خــالل مســاعدته علــى اعتمــاد مدّونــة الســلوك اخلاصــة برئيــس وأعضــاء املجلــس البلدي . 3

وموظفيــه، وإقــرار خطــة للترويــج لهــذه املدّونــات ورفــع الوعــي بأهميــة أحكامهــا وآليــات االلتــزام بتنفيذها.
تعزيز أدوات املساءلة يف املجلس البلدي من خالل:. 4
اعتمــاد تقــدمي التقاريــر الشــهرية املكتوبــة مــن قبــل رئيــس البلديــة للمجلــس البلــدي، إضافة إلى التقرير الشــفهي األســبوعي،  –

حيــث يعــزز ذلــك مــن توثيــق أعمــال البلديــة بشــكل مهنــي مــن جهــة، ومــن دور املجلــس البلــدي يف املســاءلة مــن جهــة اخرى.
تطويــر منــوذج تقاريــر إداريــة يقــدم مــن قبــل اإلدارات الجتمــاع اإلدارة التنفيذيــة يف البلديــة، يحتــوي بنــد األعمــال املنجــزة  –

خــالل الشــهر، اإلشــكاليات التــي متــت مواجهتهــا، االقتراحــات والتوصيــات حلــل اإلشــكاليات وتنفيــذ التوصيــات. 
تفعيــل عمــل وحــدة الرقابــة الداخليــة يف البلديــة وتعزيــز رقابتهــا علــى تنفيــذ اخلدمــات، وذلــك لضمــان جــودة تقــدمي اخلدمــة  –

وتعزيــز نزاهــة القائمــن عليها.
ــة املســؤولة عــن تقــدمي اخلدمــات  – ــس مــع إدارات البلدي ــل رئيــس وأعضــاء املجل ــة ومفتوحــة مــن قب عقــد اجتماعــات دوري

ــة تواجــه البلديــة، ســواءٌ يف اخلدمــات أو يف املشــاريع، وذلــك مــن أجــل زيــادة التفاعــل بــن  املختلفــة، ملناقشــة قضايــا عاّم
إدارات البلديــة ومــع اإلدارة العليــا، والتأكــد مــن مــدى إملــام العاملــن وفهمهــم آلليــات وإجــراءات تنفيــذ اخلدمــات، إضافــة 

إلــى التأكــد مــن التناســق بــن مــن يقــرر ومــن يصنــع ومــن ينفــذ اخلدمــة.
تفريغ قاٍض حملكمة البلدية أو زيادة عدد األيام املنتدب بها لدى البلدية، للنظر يف القضايا وتفادي تدويرها وتراكمها. –
ــك مــن أجــل . 5 ــن، وذل ــة جن ــا مــن بلدي ــة له ــا الفســاد احملال ــت يف قضاي ــة مكافحــة الفســاد اإلســراع يف الب ــب مــن هيئ الطل

ــة. ــل داخــل البلدي ــة النزاهــة يف العم تشــجيع وإشــاعة ثقاف

التوصيات اخلاصة بوظائف اإلشراف واملساءلة اخلارجية
إعداد دليل خاص للشكاوى يف قطاع الهيئات احمللية وإلزام كافة الهيئات احمللية بتطبيقه.. 1
النــص علــى آليــات تلــزم الهيئــات احملليــة بتنفيــذ توصيــات نتائــج التدقيــق، كأن يكــون التزامهــا مــن إحــدى شــروط حصولهــا . 2

علــى القــروض والتمويــل.
حث اإلعالم احمللي على أخذ دوره يف مجال رفع الوعي العام والتثقيف يف مجاالت مكافحة الفساد.. 3
تنســيق اجلهــود الراميــة لرفــع الوعــي العــام والتثقيــف يف مجــاالت مكافحــة الفســاد بــن املؤسســات الرســمية ومؤسســات . 4

املجتمــع املدنــي واملؤسســات اإلعالميــة.
ــد . 5 ــى صعي ــر عل ــاس األث ــام بإجــراءات لقي ــادرات وحمــالت رفــع الوعــي العــام يف مكافحــة الفســاد، والقي االســتمرار يف املب

ــادرات. ــة هــذه املب ــي، للتأكــد مــن فعالّي الهيئــات احملليــة واملجتمــع احملل

التوصيات اخلاصة باملجتمع املدني واملساءلة املجتمعية
التأكيــد علــى دور مؤسســات املجتمــع املدنــي يف إشــاعة ثقافــة املســاءلة املجتمعيــة وأهميتهــا يف حتســن جــودة اخلدمــات . 1

املقدمــة مــن الهيئــات احملليــة، وأثرهــا علــى عمليــة التنميــة.
ــة جنــن تســتهدف رفــع الوعــي مبكافحــة . 2 ــدى بلدي ــى إحــداث تدخــالت ل ــي ذات العالقــة عل حــث مؤسســات املجتمــع املدن

الفســاد وتعزيــز مفاهيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة املجتمعيــة، وعــدم التراجــع أمــام أيــة اعتبــارات حتيــط بأعمــال 
ــة. البلدي
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